
Un total de 9 persones han mort de covid-19 la darrera setmana a l’Hospital d’Igualada, 13 des del final de festes de Nadal i Reis. 
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L’EDITORIAL

Més vacunes
H an passat ja tres setmanes des que va co-

mençar la campanya de vacunació contra 
la covid-19 a la Unió Europea però la len-
titud del procés i el retard en els subminis-

traments està provocant queixes a tot el bloc, a l’espera 
de la possible aprovació d’una tercera vacuna, la d’Ox-
ford, la setmana vinent, per l’Agència Europea del Me-
dicament. A l’Anoia, les 
dades oficials diuen que 
gairebé 3.000 persones ja 
han estat vacunades, però 
els equips de vacunació 
també han patit les difi-
cultats en l’arribada de les 
dosis setmanals... Es trac-
ta d’un problema general.
És lògic que aquests re-
tards generin inquietud i 
queixes, sobretot mentre 
el focus segueix posat en 
l’augment dels contagis, amb xifres especialment pre-
ocupants a Catalunya, i també a la nostra comarca, on 
cada setmana se sumen 400 positius més, i 9 persones 
han mort en els darrers set dies. Davant d’aquest pano-
rama, és de sentit comú que cal prémer l’acceleració en 
la vacunació. Sense dilació.
El ministre Illa prometia una “velocitat de creuer” 

quan s’albiri la segona fase de la vacunació i l’arribada 
de la vacuna d’Oxford, però estem acostumats que, de 
les paraules als fets, hi ha molta distància.
Entre les dosis han de passar un mínim de 21 dies, i 
és recomanable, per a molts experts, no allargar els 
terminis per a proporcionar la màxima protecció. 
Ens arriba que hi ha un esforç per part dels profes-

sionals per poder ga-
rantir la segona dosi 
a tots aquells que ja 
es van posar la prime-
ra, però això alenteix 
també l’administració 
de la dosi inicial a més 
població, si persisteix 
la lentitud en servir les 
vacunes... 
Tot plegat és un mal-
son que fa molt temps 
que dura, i la paciència 

dels ciutadans s’esgota, si és que ja no ho està. Men-
trestant, els polítics estan capficats en unes eleccions 
que arriben en el pitjor moment, i que, pel que sem-
bla, per a molta part de la població  ni hi són, ni se 
les espera. 
Facin el favor d’estar per allò que toca. 
Més vacunes, si us plau! 

La paciència dels ciutadans 
s’esgota, si és que ja no ho està. 
Mentrestant, els polítics estan 
capficats en unes eleccions que 

arriben en el pitjor moment. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Ursula von der Leyen, presidenta de 
la Comissió Europea, s’ha referit a 
l’anunci de Pfzier dient “He rebut les 
notícies de la companyia anunciant 
retards i immediatament hi he trucat 
i m’han explicat que és un retard de 
producció en les pròximes setmanes. 
Però m’han confirmat que totes les 
dosis garantides per al primer tri-
mestre seran lliurades en el primer 
trimestre i es posaran al dia com més 
aviat millor.”

Santiago Abascal, líder de Vox, ha 
impugnat als tribunals,  considerant 
“d’extrema gravetat deixar sense efec-
te la convocatòria, prevista per al 14-
F, i condicionen la celebració dels co-
micis als interessos electorals posant 
com a excusa la pandèmia” i enun-
cia “un abús de poder inacceptable” 

i explica que “Cap circumstància, 
tampoc la pandèmia, pot suposar la 
suspensió de la democràcia i la per-
petuació d’un Govern en funcions i 
sense control en el poder-“

José Manuel Villarejo, excomissa-
ri de policia, ha assegurat durant el 
judici per presumptes calúmnies i 
denúncia falsa contra l’exdirector 
del CNI Félix Sanz Roldán que era 
coneixedor del “risc” que es produ-
ís un atemptat terrorista, cosa que, 
“lamentablement, es va acabar pro-
duint”, en referència al 17 d’agost 
del 2017. Villarejo ho ha afirmat en 
la seva declaració, quan ha posat en 
context la seva mala relació perso-
nal amb el general Sanz Roldán, a 
qui acusa d’haver filtrat a la premsa 
el juny del 2017 una fotografia seva 
quan es trobava en una operació se-
creta antiterrorista a Melilla. 

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 
vinculada al rei emèrit, ha declarat 
“vaig sentir-me aterrida quan van 
intentar prendre’m documentació 
confidencial del meu apartament i 
oficines a Mònaco. El rei Joan Car-
les i el general Sanz Roldán sempre 
deixaven clar que el rei manava i do-

nava les ordres d’aquestes operacions. 
És important que se sàpiga.”

Amand Calderó, secretari de mesu-
res penals del departament de Justícia 
de la Generalitat, va explicar que “les 
juntes de tractament han donat per 
unanimitat el tercer grau a Jordi Cui-
xart, Jordi Sànchez i l’exconsellera 
Dolors Bassa. En canvi, el tercer grau 
ha sigut per majoria en el cas de l’ex-
presidenta del Parlament Carme For-
cadell i els exconsellers Oriol Jun-
queras, Raül Romeva, Jordi Turull, 
Josep Rull i Joaquim Forn.” 

Arancha González Laya, ministra 
d’Afers Exteriors, la UE i Cooperació,  
ha considerat que “l’unilateralisme in-
dependentista a Catalunya ha fracas-
sat igual que el que va passar en l’assalt 
al Capitoli als Estats Unit. L’única via 
per al canvi passa pel diàleg i el res-
pecte a les institucions i si les regles 
del joc no agraden, es canvien, però 
sempre en l’àmbit dels ordenaments” 
i referint-se a Carles Puigdemont, 
expresident de la Generalitat va dir 
“també ha d’escollir,  ja que la demo-
cràcia, que és el govern de tots i per a 
tothom, és incompatible amb l’unila-
teralisme.”

El deure de les 
institucions en una 
pandèmia inèdita
Mai fins ara, en els 40 anys de democrà-
cia, les nostres institucions havien hagut 
de fer front a una pandèmia mundial com 
l’actual. I això ens ha abocat a una doble 
responsabilitat: prioritàriament, fer els 
màxims esforços per protegir la població 
i minimitzar l’impacte de la malaltia en la 
salut de les persones i, en paral·lel, treba-
llar per a fer més lleus les seves repercus-
sions en els vessants social i econòmic. 
Ara, quan sembla que amb l’arribada de 
les vacunes s’ha obert una via d’esperan-
ça, hem de seguir mantenint els esforços 
per a la protecció de les persones però, 
sobretot, cal que posem fil a l’agulla i acti-
vem els màxims recursos per a afrontar la 
sortida i l’endemà de la pandèmia. Moltes 
empreses, molts professionals i moltes fa-
mílies es veuran, segur, molt perjudicades 
per aquesta aturada sobtada. I això impli-
ca que les institucions més properes, els 
consells comarcals i els ajuntaments, hem 
de ser aquella xarxa ferma que eviti que 
ningú caigui.
És precisament en situacions excepcio-
nals quan els governants i les institucions 
tenim un deure ineludible: buscar grans 
solucions als grans problemes. Per això, 
des del Consell Comarcal treballem coor-
dinadament amb altres administracions, 
cercant tots els recursos al nostre abast. 
I, amb aquesta voluntat, aquest 2021 
comptem amb un pressupost inèdit, el 
més alt de la història de l’ens comarcal. 
S’enfila fins als 16,4 milions d’euros –2 
milions més que l’any passat– i té com a 
objectiu prioritari reforçar la política so-
cial i fer front a la crisi. En aquest sentit, hi 
destaquen una important inversió en els 
àmbits de Benestar Social i Ensenyament 
i els recursos que es destinen al suport i 
finançament de l’acció social dels muni-
cipis en l’actual context. L’increment del 
pressupost significa, doncs, un rellevant 
increment de les polítiques al servei de les 
persones.
Augmenta igualment la partida d’in-
versions, contemplant actuacions molt 
necessàries per a la millora dels serveis 
prestats a la ciutadania. Aquí destaquen la 
millora i ampliació de la seu comarcal i, 
molt especialment, l’inici de la reforma de 
la Planta de Compostatge de Jorba, una 
actuació que ha de suposar una inversió 
total de 4,4 milions d’euros en diferents 
exercicis. I també, sensibles a la dificultat 
del moment, el Consell ha congelat total-
ment les taxes i preus públic per l’any en 
curs.
Seguim i seguirem actuant amb la màxi-
ma sensibilitat per les necessitats de les 
persones i amb la determinació de ser el 
millor aliat per als petits consistoris de la 
nostra comarca. Sumant forces, segur, ens 
en sortirem.

XAVIER BOQUETE
President del CCA
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Quina primeria d’any! En el camp 
d’allò més concret i local l’afer-
rament de la pandèmia continua 
condicionant del tot la nostra 

vida, amb les limitacions individuals i les pro-
hibicions de l’activitat col·lectiva que en el cas 
d’Igualada, per exemple, ha suposat no cele-
brar dos dels moments àlgids  del calendari 
de la ciutat: la Cavalcada de Reis i la festa del 
Tres Tombs, amb la frustració de tanta gent, la 
menuda i la dels nostres traginers. Paciència 
i resignació són els «conceptes» més repetits 
i assumits per la ciutadania, ves quin remei!
En pocs dies hem fet «una carrera» de rècord, 
això sense comptar el fenomen meteorològic 
-el temporal Filomena- amb nevades i freds 
importants que,  a més, ens han tingut entre-
tinguts amb les notícies al minut de l’estat dels 
carrers i places de Madrid, ai las!  Em referiré 
a tres punts molt rellevants. El primer, d’abast 
mundial, amb la «bomba» del Capitoli de 
Washington. El dia de Reis rebíem les imatges 
inimaginables de la invasió del Capitoli per 
part de les hordes republicanes (aquí els repu-
blicans són «els dolents»), malmetent mobili-
ari, provocant morts i  un cop a la democràcia 
d’unes dimensions i un cost encara no avalu-
ats. No m’hi allargo, però hi ha hagut des de 
les espanyes qui hi ha volgut fer comparaci-
ons amb aquells actes certament denigrants al 
Parlament català de fa uns anys... Ens estimen 
tant que sempre ens posen de «bon»exem-
ple. En qualsevol cas esperem que, en sortir 
aquest article, l’administració Biden ja funci-
oni i comporti l’enterrament de l’era Trump, 
si més no la desaparició d’aquest personatge 
nefast per als americans i el món.
Les altres referències són més «a tocar»: es 

tracta de  la resolució de l’euroordre contra 
Lluís Puig i el suplicatori contra els nostres 
eurodiputats. El suplicatori va venir precedit 
per la clatellada del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les a la Justícia espanyola en desauto-
ritzar per segona vegada l’euroordre d’extra-
dició contra el conseller Lluís Puig cursada 
per l’infaust Llarena. De fet el tribunal belga 
hi afegeix que el Tribunal Suprem espanyol 
no respectaria la presumpció d’innocència 
del conseller, amb l’efecte favorable que pot 
produir en el futur dels exiliats i presos polí-
tics catalans. Tothom considera que es tracta 
d’una bufetada en tota regla al sistema judici-
al espanyol i una evidència més de la feblesa 
de la democràcia espanyola. Després venia 
l’inici del suplicatori contra Comín, Ponsatí 
i Puigdemont. El suplicatori ha de decidir si 
els nostres eurodiputats perden la immunitat 
de la condició d’eurodiputats per a ser por-
tats davant els tribunals espanyols. La Comis-
sió encarregada del suplicatori és «a mans» 
de populars i socialistes i presidida per un 
Ciudadano. Caldria esperar coherència amb 
les resolucions judicials anteriors (de jutjats 
belgues i Alemanys sobre Puigdemont i Puig) 
però, atesa la composició i el funcionament 
d’aquestes «colles d’amics», la veritat és que 
no pinta gaire bé. Amb tot, els advocats ens 
diuen que el recorregut és llarg i que cal te-
nir confiança a continuar guanyant batalles a 
Europa que han de portar a la victòria de la 
causa catalana.
Per a acabar, s’havia ajornat la convocatòria 
de les eleccions del 14 de febrer fins al 30 de 
maig, per bé que, aquest dimarts, hem cone-
gut que el TSJC ha fet cas d’un recurs i ha 
ordenat de suspendre cautelarment el decret 

del Govern que les ajornava  mentre n’estudia 
la legalitat. Més evidències del protagonisme 
inacceptable de la Justícia, una maquinària al 
servei de l’Estat espanyol que sempre actua 
contra les aspiracions catalanes. Recordem 
que havia estat la Justícia qui havia determi-
nat la convocatòria a partir de la inhabilitació 
del President Torra i que ara condicionarà les 
eleccions amb la nova situació creada.
Siguin quan siguin les eleccions, ja sabem que  
estaran marcades  per  l’afectació de la pandè-
mia, la multiplicació de llistes unionistes, la 
presència «abrupta»del ministre Illa i, malau-
radament, per les desavinences entre els 
partits independentistes. Tanmateix, siguin 
quan siguin les eleccions, és del tot necessa-
ri «passar» dels obstacles judicials i  superar 
o relativitzar les diferències entre els partits 
independentistes. Els dies que queden hau-
rien de servir per recuperar confiança en el 
potencial de l’independentisme que en el fu-
tur pròxim ha de trobar la via cap a l’objectiu 
i que aquestes eleccions ens hi han d’acostar. 
L’1-O és el punt de referència,  del tot vigent, 
que no és una anècdota, com es podia des-
prendre d’unes declaracions de Joan Tardà 
a Catalunya Ràdio on en rebaixava el valor 
de la gesta la qual, deia, no es pot comparar 
als esforços de les generacions que van llui-
tar contra el franquisme; manifestacions que 
poden desinflar, com les d’Àngels Chacón en 
una entrevista a El Punt Avui on remarcava: 
«No sabem governar una pandèmia i imple-
mentarem una república? Va, home!». L’inde-
pendentisme ha de defugir de derrotismes, 
reforçar la convicció de la necessitat de la so-
birania plena i guanyar les eleccions al Parla-
ment de la XIIIa legislatura. Cuidem-nos!.  
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Què et sembla que es segueixin fent actes tradicionals 
en formats reduïts?

 Bé 57,3%  Malament 42,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART



JOAN SERRA

L’alcalde de Castellolí, Enginyer Superior en Organització Indus-
trial, ha estat nomenat nou director general de l’AMTU (Associació 
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà)

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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ANDREU FRANCISCO I ROGER
Alcalde d’Alella entre 2003 i 2019

Exercir la sobirania fiscal

E l 17 de gener de l’any 2013 com alcalde 
d’Alella anava a les oficines de l’Agència 
Tributària de Catalunya, l’ATC, a ingres-
sar per primera vegada l’IRPF i l’IVA de 

l’Ajuntament. 
L’Ajuntament d’Alella vam ser el segon ajunta-
ment a ingressar els nostres impostos a la Gene-
ralitat després del de Gallifa, que ho havia fet el 
trimestre anterior. Fins aquella data la plataforma 
Catalunya diu prou n’era la impulsora i els seus 
membres, un grup d’autònoms i petites empreses, 
ja pagaven els seus impostos a l’agència catalana.
El dia abans, en una entrevista a Vilaweb, intro-
duïa per primera vegada el concepte de l’exercici 
de la sobirania fiscal. Fins aquell moment, s’uti-
litzava la terminologia insubmissió fiscal per re-
ferir-s’hi. 
Era, però, molt impor-
tant canviar el llenguatge 
emprat. Com a responsa-
ble d’una administració 
pública que recapta im-
postos, no podia parlar 
d’insubmissió fiscal. No 
podíem incitar una part 
de la ciutadania a no in-
gressar els seus impos-
tos a l’Ajuntament com a 
mostra de rebuig, ni ha-
víem de poder incórrer 
en recàrrecs o sancions 
per part de l’Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, l’AEAT. A més, parlar d’insubmissió 
no era ajustat. S’ingressaven els impostos a l’ATC 
per tal que aquesta els ingressés a l’AEAT. Per tal 
de complir amb les obligacions tributàries i in-
gressar a l’ATC, vam usar els articles 61 i 64 de la 
Ley General Tributaria.
Calia doncs positivitzar el concepte. Realment 
era, i és, un acte de sobirania. La sobirania, se-
gons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, 
és la “qualitat del poder polític d’un estat o d’un 
organisme que no és sotmès a cap altre poder”. 
Ingressar els impostos a l’Agència Tributària de 
Catalunya és un acte de sobirania fiscal. És la ma-
nifestació de la voluntat que sigui la Generalitat 

de Catalunya qui recapti i gestioni tots els tributs 
dels catalans i catalanes, no sotmesa a cap altre 
poder.
I aquesta manifestació de voluntat de ser, d’exer-
cir la sobirania fiscal, era tan vigent aleshores 
com ho és ara. Perquè tant en aquell moment en 
el que vam començar, com ara, és imprescindible 
augmentar la conscienciació de tota la ciutadania 
respecte el dèficit fiscal que pateix Catalunya, i 
que és imprescindible que recaptem i gestionem 
els impostos que generem, així com la solidaritat 
interterritorial.
Però, per què volem recaptar i gestionar tots els 
nostres impostos? Doncs per poder disposar de 
més recursos per millorar la qualitat de vida de 
totes les persones que viuen a Catalunya, vinguin 

d’on vinguin, pensin com pensin. Volem disposar 
de més recursos per a la sanitat pública, l’educa-
ció, els serveis socials, la seguretat, per a la mi-
llora de les infraestructures, per a la investigació, 
per al suport a les empreses, i tantes i tantes co-
ses que podríem fer si disposéssim d’aquesta part 
dels recursos que generem a Catalunya i que cada 
any marxen i no tornen.
El dèficit fiscal ens llasta com a economia i com a 
societat. El darrer càlcul del seu import l’any 2016 
era de 16.800.000.000 d’euros segons el mètode 
del flux monetari, o 12.225.000.000 segons el mè-
tode de la incidència càrrega-benefici, l’usat per 
l’Estat. En qualsevol dels dos casos, massa zeros 
per ser conscients de la magnitud de la tragèdia. 

Per això és imprescindible baixar les xifres a rea-
litats més properes a la ciutadania per poder-les 
fer més entenedores. Des del principi vaig usar 
l’exemple del dèficit fiscal aplicat als veïns i ve-
ïnes d’Alella. Un municipi amb prop de 10.000 
habitants, i un Ajuntament amb un pressupost 
d’uns 12,5 milions euros anuals, on els seus veïns 
i veïnes paguen de l’entorn de 6,5 milions d’eu-
ros d’impostos i taxes a l’Ajuntament i on, seguint 
un mètode de càlcul senzill resulta que el dèficit 
fiscal, és a dir, els diners que paguen els veïns i 
veïnes d’Alella en impostos a l’estat i no retornen 
a Catalunya, és d’uns 32 milions d’euros cada any 
segons el mètode del flux monetari. 
Us imagineu, en aquest cas, què podria fer l’Ajun-
tament només amb una cinquena part d’aquests 

diners? A Alella sig-
nificarien poder in-
corporar al pressupost 
municipal 6,4 milions 
d’euros cada any, un 
50 % més de l’actual. 
Si anéssim a les tesis 
de l’Estat i uséssim el 
mètode de càrrec be-
nefici, serien 4,6 mili-
ons d’euros. Què no es 
podria fer a Alella amb 
aquests diners cada 
any? Què no es podria 
fer a qualsevol dels 

nostres pobles i ciutats? Si hi esteu interessats, 
podeu trobar la informació per comarques i de 
tots els municipis de Catalunya de més de 5.000 
habitants en aquest document del Cercle Català 
de Negocis de l’any 2015.
És imprescindible generar una dinàmica entre la 
majoria d’administracions i d’empreses del país, 
principals ens recaptadors, per tal que comencin 
a exercir la sobirania fiscal. Us imagineu la po-
tència de què disposaria la Generalitat si recaptés 
tots els impostos del país, malgrat després enviés 
els diners a Madrid? Us imagineu la força de tenir 
la clau de la caixa en el moment d’un nou embat?
Cal fomentar l’activisme fiscal. Cal promoure 
l’exercici de la sobirania fiscal. 
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Aquest és un exem-
plar del número 
2001 de La Veu de 
l’Anoia. El primer 

del tercer mil·lenni del set-
manari i representa renovar el 
compromís amb la informació 

del conjunt de la comarca de l’Anoia.
Tenia la temptació de fer un joc de paraules 
fàcil amb l’odissea que representa editar cada 
setmana un periòdic comarcal, independent i 
en català i la pel·lícula de Stanley Kubrik: 2001 
Una odissea de l’espai, però he sabut resistir-me 
perquè en el fons l’aventura vital que representa 
La Veu de l’Anoia, va molt més enllà dels esfor-
ços d’uns quants periodistes preocupats i ocu-
pats amb donar un servei imprescindible a la 
comarca. I fer-ho resistint pressions, treballant 
més hores que un taxista, no tenint horaris i 
sent absolutament fidels a la veritat. 
Des de la seva fundació ha mantingut una línia 
editorial molt clara: fer comarca, escampar l’ús 
de la llengua catalana i mantenir la seva inde-
pendència per servir únicament als seus lectors. 
En la perspectiva que dona haver vist publicats 
dos mil exemplars, puc assegurar que aquells 
tres compromisos fundacionals, s’han complert 
amb escreix i amb no pocs sacrificis.
No és tan fàcil ser fidel a la veritat en un mitjà 
comarcal, car el que escriguis, posem per cas, 
d’un alcalde que hagués posat les mans a la cai-
xa, l’interessat ho haurà llegit a primera hora 
del divendres i abans que arribis a la redacció, 
ja t’hauran caigut al damunt tota mena d’ame-
naces, pressions i retirades de publicitat insti-
tucional. 

Si cal criticar alguna cosa, cal fer-ho i cal fer-
ho bé. Fer-ho amb respecte... amb respecte al 
lector. S’ha de ser especialment dur amb els 
administradors públics i posar al descobert les 
eventuals –i minoritàries cal dir- corrupteles, 
perquè en democràcia és bàsic que els ciutadans 
tinguin el màxim de coneixement de la realitat 
política, car el poder –sobretot a nivell local i 
comarcal- depèn del seu vot.
Jo no hi era encara en aquell primer número 
del setembre del 1982, però ja n’era fidel lector, 
però a partir del moment en què m’hi vaig vin-
cular, crec que era a finals del 1983, ho vaig fer 
amb totes les conseqüències i vaig convertir el 
setmanari en el meu projecte professional de 
per vida.
I n’estic molt satisfet de la meva decisió. Potser 
hauria de reconèixer algun error en la gestió 
empresarial però em sento legítimament orgu-
llós de la tasca periodística realitzada. No ho dic 
pels anys on hi he tingut responsabilitat, també 
ho dic pels anys anteriors amb en Francesc Ca-
talà de director i els posteriors amb  el tàndem 
que formen la Pia Prat i en Jordi Puiggròs.
Número 2001 de La Veu, l’odissea continua. 

Des de la seva fundació ha mantingut 
una línia editorial molt clara: 

fer comarca, escampar l’ús de la 
llengua catalana i mantenir 

la seva independència 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

2001, una odissea El romanticisme d’Azuzena

Sembla quasi impossible 
pensar que els propietaris 
de gossos  no siguin capaços 
de veure que hi ha arbres a 
l’altre costat o de portar els 
seus animals als pipican que 
hi ha repartits pel municipi, i 
encara permetin que els seus 
animals segueixin embru-
tant les parets dels veïns, o 
a vegades fins i tot les seves 
pròpies (curiós, no !)

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

Rosa Galceran i Vilano-
va (24-11-1917–28-11-
2015), que nasqué i morí 
a Barcelona, visqué 98 

anys. Vingué a l’Aurora a la sessió 
41 del 20-10-2001, en què partici-
paren també dues altres membres 
de Poesia Viva de Barcelona: Rosa 

Trian (comentari ja publicat) i Jordina Nadal (el 
proper). Una gran jornada poètica, aquella. Vam 
començar la presentació de la Galceran fent notar 
que tenia onze anys quan ja col·laborava en el su-
plement “Gente menuda” del periòdic Las Notici-
as. Que anà un temps després a l’Escola de Belles 
Arts, on fou deixebla de l’escultor Frederic Marès. 
Que estudià història de l’art i perspectiva. Que en-
trà al Cercle Artístic de Sant Lluc… i que finalment 
el dibuixant Arturo Moreno la va sol·licitar per fer 
dibuixos animats en dues pel·lícules. I que, essent 
ja cap de l’equip d’animació, la Rosa col·laborà en la 
primera pel·lícula en color de llargmetratge que es 
va fer a Europa, l’any 1945: Garbancito de la Man- 
cha. Després, va dibuixar 25 anys per a Ediciones 
Toray en publicacions juvenils, principalment la 
col·lecció “Azuzena”, a partir del primer número.
L’amiga Aliberch no se’n sap avenir. I és que l’Ado-
ració guarda a casa una muntanya de contes, de 
quan ella era una nena, dibuixats –alguns també 
argumentats– per Rosa Galceran: els Azuzena. Mai 
no podia pensar l’Adoració llavors, que un dia, en 
el transcurs de la vida, intervindria en un muntat-
ge dedicat a Rosa Galceran, essent aquesta present. 
Tampoc, jo mateix, no podia pas pensar que l’any 
2004, la Galceran, consolidada com a excel·lent po-
etessa, em faria l’honor de demanar-me el pròleg 
del que seria el seu darrer llibre de poemes: Sons i 
ressons. Primer paràgraf del pròleg: “Voldria creure 
que tota la vida de Rosa Galceran és, també, com 
aquest tercer llibre, una constant de sons poètics, 
amb ressons. L’he coneguda de gran, a la tardor 
daurada, però per les coses que saps d’ella o que 
intueixes, relatives a anys més joves, diries que, de 
sempre, ha estat banyada per la pau interior. Tro-
bar-se al seu recer ha d’ésser com un bàlsam […] Ni 

tot són flors ni tot són violes, però s’hi apropa tant, 
la vida, a un verger florit, quan en l’interior de de-
terminades persones endevines que hi ha –com és 
el cas de la Rosa– un generós pòsit de pau, de sere-
nor”. Afegia més endavant en aquell pròleg: “Cente-
nars, milers, de dones d’avui, quan eren noietes, van 
desvetllar la seva fantasia desplegant àvidament la 
mirada en les pàgines meravelloses d’aquells contes 
juvenils de fades i de princeses, amb prínceps de 
final feliç, uns contes amb nom de flor, aquella col-
lecció “assutzena” dibuixada amb mà mestra per 
una professional jove que s’obria camí.”.
L’Adoració en funció d’actriu, les rapsodes Maria 
Teresa Ratera i Elisabet Bonet, i jo mateix, més el 
públic expectant, ens trobàvem allà a l’Aurora re-
units amb la Galceran en aquella irrepetible tarda 
de dissabte. S’hi recitaren diversos poemes seus. 
N’he escollit un, de sencer, com a colofó: «No hi 
ha assaig». Vivim dins un teatre nit i dia / i anem 
representant cada paper, / a voltes, ple d’humor o de 
tristesa / com riu que remoreja costa avall. / I esclaus 
dins de les denes de les hores, / el cor ens marca sem-
pre cada instant, / deixant en tots els actes part de 
vida / que fuig dins cada onada del destí. / Sovint, 
en actuar, errem paràgrafs / i esdevenim tothora es-
maperduts / i amb nou esforç representem l’escena, 
/ que el gran Autor tothora ha disposat: / En cloure 
l’espectacle jo em demano, / amb hàlits d’un enyor 
d’actes plaents: / Per què mai no assagem la nostra 
vida? / Per què el fat se’ns enduu per folls camins? 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Font: Departament de Salut (Generalitat)

La pandèmia s’esvera a l’Anoia amb 9 morts en una 
setmana, però prop de 3.000 persones ja s’han vacunat

Igualada

Des de l’inici de la 
pandèmia, han 

perdut ja la vida 
554 anoiencs

REDACCIÓ / LA VEU 

La pandèmia de covid-19 
segueix molt severa 
a l’Anoia, amb dades 

-com a la resta del país- gens 
esperançadores. Les úniques 
bones notícies provenen de la 
vacunació, que dimecres ha-
via arribat ja a 2.716 persones, 
xifra que s’acostaria a les tres 
mil al final de la setmana. El 
problema, però, és la lentitud 
amb l’arribada de les vacunes. 
La setmana vinent, a més, 
s’espera ja iniciar amb regu-
laritat l’aplicació de la segona 
dosi, una vegada hagi acabat 
ja pràcticament l’administra-
ció de la primera dosi a totes 
les residències i el personal 
sanitari, així com les persones 
més dependents.
Malauradament, la covid-19 
no s’adorm, i, en la darrera 
setmana, hi ha hagut 9 perso-
nes que han perdut la vida per 
la pandèmia. Segons infor-
men des de l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada, dimarts hi 
havia 74 persones ingressades 
per coronavirus, 25 més que 
una setmana anterior, quan 
n’eren 59. Així, dels 174 llits 
disponibles que té l’Hospital, 
el 43% estan ocupats per pa-
cients amb coronavirus. A la 

SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA A L’ANOIA (2021)
Positius per PCR Risc de Rebrot Rt Mitjana edat Vacunats 1a Vacunats 2a Ingressats Defuncions

3 gener 402 848 1,63 44 22 0 46 7

10 gener 390 682 1,07 43 1.175 0 75 5

17 gener 403 696 1,08 42,8 1.351 0 82 9

ACUMULAT A      
20 DE GENER 
DES DE MARÇ 
2020

7.056 2.716 9 621                           
EN UCI

554

CORBA DE RISC DE REBROT A L’ANOIA (DES DE MARÇ 2020)

1a onada 
març

2a onada 
octubre 3a onada 

gener

UCI hi ha 13 malalts de covid, 
però l’augment de llits dispo-
nibles fa que hagi baixat el 
percentatge d’ocupació de pa-
cients amb coronavirus, que 
aquesta setmana és del 81%.
Des de l’inici de la pandèmia, 
han perdut ja la vida per co-
vid 554 anoiencs, 190 d’ells a 
l’Hospital i la resta, a residèn-
cies i domicilis particulars.
Per sort, s’ha baixat significa-
tivament la taxa de reproduc-
ció de la pandèmia, baixant 
d’1,63 a l’inici del mes, al 1,08 
actual, una dècima menys 
que la setmana passada. Tam-
bé baixa el risc de rebrot, de 
848 a 696, tot i que continua 
essent altíssim, molt lluny del 
menys de 100 que seria desit-
jable. 
Malgrat les restriccions, no 
baixa el nombre de positius 
per Pcr que es donen cada 
setmana, una mitjana de qua-
tre-cents. Des del març de 

l’any passat, es comptabilitzen 
7.056 persones que han agafat 
el coronavirus a la comarca.

Es doblen les classes 
d’escolars confinades
A l’inici d’aquesta setmana 
a l’Anoia hi havia 17 grups 
escolars confinats i quatre 
dies després, ahir dijous, 
n’hi havia més del doble, 37 
concretament. De fet, aques-
ta xifra de grups confinats 

és la mateixa que el registre 
més alt a què s’havia arribat 
en el primer trimestre. Així 
doncs, la tercera onada de la 
pandèmia s’està fent notar, 
i bastant, a les escoles de la 
comarca.
Pel que fa les xifres d’alum-
nes i professors confinats a 
casa seva, evidentment tam-
bé ha augmentat molt en els 
darrers dies. Si dilluns hi 
havia 440 infants i mestres 

aïllats a casa seva, aquest di-
jous ja s’acosten al miler, en 
concret en són 929, una xifra 
rècord en el que portem de 
curs escolar a la comarca.
Actualment, les escoles més 
afectades per la pandèmia 
són els Maristes i l’Escola 
Pia d’Igualada, amb quatre 
grups confinats cadascuna. 
El Monalco i l’Escola Turó 
de Masquefa tenen 3 grups 
confinats cadascuna d’elles.

Malgrat les restriccions, 
no baixa el nombre de 

positius que es registren 
cada setmana, prop de 

quatre-cents

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.



Sense presència d’ani-
mals, la festa va trans-

córrer, diumenge, a 
l’interior de la basílica 

de Santa Maria
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REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte passat el tra-
dicional dispar de 
morterets i el repic 

de campanes, anunciaven el 
tret de sortida al 199è ani-
versari de les festes gremials 
organitzades per l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada. 
A causa de les circumstàncies 
actuals, les dues banderes gre-
mials van presidir el balcó de 
l’Ajuntament d’Igualada du-
rant tot el dia. 
L’endemà, diumenge 17 de 
gener i a la basílica de Santa 
Maria va tenir lloc el solemne 
ofici en honor a sant Antoni 
Abat, l’aforament del qual va 
ser limitat i es va celebrar amb 
totes les mesures sanitàries 
actuals. L’ofici fou concelebrat 
per mossèn Francesc Xavier 
Bisbal i predicat per mossèn 
Eduard Flores i va incloure 
com sempre la típica benedic-
ció dels panets. També es va 
comptar amb la participació 
del cor Exaudio que va omplir 
el ritual amb els seus cants i 
amb la interpretació dels Go-
jos de sant Antoni acompa-

Igualada va viure una Festa dels Tres Tombs molt diferent

nyats de l’orgue.
Seguidament, dins de la basíli-
ca i de forma simbòlica, es van 
onejar les banderes al so de 
la Patera i la colla del Ball de 
Bastons d’Igualada va fer ofre-
na amb alguns dels seus balls. 
I per últim, es van realitzar 
uns “tres tombs” també sim-
bòlics acompanyats del Valset 
interpretat amb orgue, flabiol 
i tamborí, amb la tradicional 

benedicció al tercer tomb. La 
modesta comitiva encapça-
lada pel Fanal, anava seguida 
de la imatge de Sant Antoni, 
la bandera gran i la bandera 
petita.
En un format sense cap ani-
mal per primer cop en la his-
tòria de l’entitat, respectuós i 
reduït, la Festa suma així un 
any més, i afronta amb entusi-
asme i il·lusió els seus propers 

dos-cents anys de celebració 
ininterrompuda.
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners volen fer un agraïment 
a l’Ajuntament d’Igualada, a la 
parròquia de Santa Maria per 
la seva dedicació en l’acte i pel 
fet d’obrir-nos les portes, així 
com agrair la tasca dels mit-
jans de comunicació, la impli-
cació de les entitats i de totes 
les persones col·laboradores.

D’altra banda aprofiten tam-
bé per avançar que el següent 
acte organitzat pel Gremi i 
previst pel dissabte 30 de ge-
ner al Teatre Municipal l’Ate-
neu, amb la presentació del 
conte Us sumeu a la festa? i 
el concert Música de pel·lí-
cules amenitzat per la Banda 
de Música d’Igualada, queda 
ajornat fins a proper avís.
Es manté amb èxit, però, la 
16a edició del Concurs de 
Dibuix Infantil dirigit a les 
escoles de la ciutat, i el 41è 
Concurs de Fotografia or-
ganitzat amb l’AFI, obert a 
tothom que ho desitgi. Pro-
perament rebreu més infor-
mació; mentrestant podeu 
consultar-ne les bases a la 
web de l’entitat i us animen 
a participar-hi: www.gremi-
traginersigualada.com

Descobreix el cicle integral 
de l’aigua amb Aqualogia!
A Aigua de Rigat ens comprometem amb les persones i el desenvolupament sostenible. Sabem 

que el futur del planeta està en mans dels més petits i per això impulsem projectes com Aqualogia. 

Un programa educatiu gratuït per als cicles d’educació primària dels municipis on operem, que 

apropa el cicle integral de l’aigua als alumnes i promou la conscienciació mediambiental. 

Aquest curs, el programa es digitalitza per garantir l’accés a tots els continguts interactius 

ja sigui des de l’aula o des de casa. 

Els docents que estiguin interessats en realitzar 
aquesta activitat al seu centre poden tramitar la 
sol·licitud fins al 15/12 a través del següent formulari: 
https://www.aiguaderigat.cat/ca/aqualogia.

Compromesos amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible



10  |  IGUALADA Divendres, 22 de gener de 2021

L’objectiu del progra-
ma és donar l’oportu-
nitat d’inserció labo-
ral a persones majors 
de 30 anys, en atur, 
amb una formació a 

mida de les necessitats 
del lloc de treball

REDACCIÓ / LA VEU 

D avant l’augment de 
les xifres d’atur que 
registra la comarca 

-fet que es tradueix en un to-
tal de 8.934 persones aturades 
a l’Anoia segons les últimes 
dades registrades- i per fer-hi 
front, la Unió Empresarial de 
l’Anoia impulsa una nova edi-
ció del programa 30 PLUS, un 
programa de formació i inser-
ció laboral. 
Es tracta d’un projecte que 
forma part de la línia de tre-
ball de l’entitat anoienca per 
seguir creant ocupació i ajudar 
en la millora de la situació del 
mercat laboral anoienc i dina-
mitzar l’activitat empresarial i 
econòmica de la comarca.
El Programa 30 PLUS ofereix 
contractació subvenciona-
da a les empreses per inserir 
persones aturades. A més, les 
persones reben una formació 
a mida de les necessitats del 
lloc de treball. Els requisits per 
participar en el programa és 
que les persones siguin majors 
de 30 anys i estiguin en situa-
ció d’atur, és a dir, han d’estar 
inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) com a de-
mandants de feina. 
Aquest projecte està sub-
vencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i pel 
Servicio Público de Empleo 
Estatal - Ministerio de Trabajo 
y Economía Social en el marc 
del Programa SOC-30 Plus re-
gulat per Ordre TSF/132/201, 
de 30 de juliol.
Acompanyament de la perso-
na candidata durant el procés
Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia s’acompanyarà a totes 
les persones que participin al 
programa, ja sigui durant el 

La UEA engega una nova edició del 
programa 30 Plus, per a desocupats

Igualada Mentoring 
posa en contacte a 40 
mentors i autònoms 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa de suport 
per a micropimes i au-
tònoms, impulsat con-

juntament per l’Ajuntament i 
la Unió Empresarial de l’Anoia, 
l’Igualada Mentoring, ja està en 
marxa. Ja són prop d’una vinte-
na els professionals autònoms 
de la ciutat que rebran l’ajuda i 
assessorament individualitzats 
d’una vintena de professionals 
a través del mentoratge.
L’Igualada Mentoring té per 
objecte ajudar als emprene-
dors, micropimes i autònoms 
de la ciutat d’Igualada a tirar 
endavant els seus negocis grà-
cies a l’expertesa i experiència 
de professionals experts que, 
voluntàriament, s’han adherit 
al projecte per tal d’ajudar i do-
nar suport al teixit empresarial 
d’Igualada.
En aquest sentit, ambdues en-
titats organitzadores fan un ba-
lanç molt positiu de les accions 
dutes a terme fins ara i que ha 
suposat la selecció d’empre-
nedors i autònoms per tal de 
participar al projecte.
Una gran part de les empreses 
participants com a mentorats, 
són empreses joves, del sector 
terciari i amb menys de cinc 
treballadors, la majoria de les 
quals han quedat fortament 
afectades per la pandèmia del 
coronavirus. D’altra banda, 
pel que fa al perfil dels men-
tors, els participants prove-
nen d’alts càrrecs d’empreses 
anoienques. Un fet que con-
nota l’esperit de col·laboració 
i generositat dels empresàries 
i empresàries i directius i di-

procés de preselecció com a 
candidats i durant el procés 
de formació i incorporació a 
l’empresa.
Aquesta és la 4a edició del 
Programa 30 PLUS, que fins 
al moment, ha tingut unes 
estadístiques molt positives 
en els darrers anys, ja que la 
taxa d’inserció de llarga du-
rada mitjana és del 85%. En 
aquestes 4 edicions s’han po-
gut ajudar a més 60 persones 
en situació d’atur que s’han 
format i s’han incorporat al 
món laboral, ateses que aques-
tes incorporacions són perfils 
demandats per les empreses.
En aquesta edició, la UEA ja 
compta amb un llistat de di-
versos perfils professionals 
que busquen les empreses de 
la comarca: administratiu/va, 
mosso de magatzem, mante-
niment industrial, instal·la-
dor, maquinista troquelador, 
mecànic muntador, planxado-
ra oficial, soldador, mecànic 
torner, comercial... entre altres 
perfils que sol·liciten i cerquen 

les empreses anoienques. 
Si busques feina i tens més de 
30 anys, contacta amb la UEA!
Pròximament, la UEA farà 
la selecció de les persones 
en situació d’atur, majors de 
30 anys, que compleixin els 
requisits i que siguin adients 
per les ofertes vacants. Poste-
riorment, els hi oferirà la for-
mació especialitzada perquè 
desenvolupin correctament la 
feina en qüestió. Totes aques-
tes persones obtindran un 
contracte inicial laboral d’en-
tre 6 i 9 mesos de durada. 
En aquest cas, les persones 
que estiguin en recerca de 
feina i vulguin formar part 
d’aquest programa per in-
corporar-se a una empresa 
anoienca, poden enviar el seu 
currículum o demanar més 
informació per correu elec-
trònic a:
femocupacio@uea.cat,forma-
cio@uea.cat o bé trucant per 
telèfon al 93 805 22 92.

rectives de l’Anoia.
Formació especialitzada
A part de les sessions de men-
toring pròpiament dites, el 
projecte inclou una formació 
pels mentors de 6 hores de 
durada amb l’ objectiu de do-
nar-los unes pautes per fer un 
bon aprofitament de les sessi-
ons de mentoratge.
Aquesta formació s’ha im-
partit durant els mesos de 
novembre i de desembre. 
Durant aquest mes de gener, 
també s’ha iniciat una forma-
ció pels mentorats i mentora-
des sobre diverses temàtiques 
com l’estratègia de negoci, 
màrqueting, assessorament 
comercial i financer; conside-
rades bases fonamentals per 
al coneixement i l’emprene-
doria.
Des d’aquest 18 de gener, ja 
han començat les primeres 
trobades entre mentor i men-
torat. Unes sessions que tenen 
per objectiu orientar a l’em-
prenedor per tal de diagnos-
ticar la situació de l’empresa, 
avaluar les alternatives d’ac-
tuació, a prendre les millores 
decisions i a implementar-les 
per a garantir la continuïtat 
del negoci i contribuir a la 
supervivència de les empreses 
de la nostra ciutat.
El programa està previst que 
finalitzi a finals del mes de 
març, tot i que donat l’èxit d’ 
aquesta edició s’està plantejant 
de realitzar una nova edició 
properament, i poder seguir 
ajudant perquè cap negoci tan-
qui, a més de poder consolidar 
el teixit econòmic i empresarial 
existent i generar-ne de nou.

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



“No volem una vegueria 
que d’aquí a 30 anys si-
gui un museu perfecte i 
haver d’anar a treballar 

a 40 quilòmetres”

Presentació del manifest a la premsa, dimarts d’aquesta setmana.
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L es patronals i principals 
sindicats del Gran Pene-
dès reclamen tenir més 

influència en la redacció del Pla 
Territorial Parcial que està fent 
la Generalitat, on demanen ga-
rantir el desenvolupament eco-
nòmic de la vegueria. “Volem 
un creixement econòmic, sos-
tenible i inclusiu”, sostenen els 
agents econòmics i socials, que 
aquest dimarts han presentat 
un manifest conjunt. Les enti-
tats empresarials FEGP i UEA, 
i els sindicats CCOO i UGT as-
seguren que els grups contraris 
al desenvolupament tenen un 
“excés” de veu als debats on 
s’està discutint el planejament 
del Penedès, i exigeixen una re-
presentació “més equilibrada”. 
“No volem una vegueria que 
d’aquí a 30 anys sigui un museu 
perfecte i haver d’anar a treba-
llar a 40 quilòmetres”, afirmen.
La Federació Empresarial del 
Gran Penedès, la Unió Em-
presarial de l’Anoia, CCOO i 
UGT asseguren que els assis-
tents als debats per acabar de 
definir l’avantprojecte del Pla 
Territorial Parcial (PTP) no 
han estat proporcionals ni a 
l’hora de representar les quatre 
comarques ni a l’hora de donar 
veu a tots els sectors que hauri-
en de dir-hi la seva.
“Als primers redactats hem 
detectat que la participació de 

Les patronals del Penedès, entre elles la UEA, i els sindicats, 
demanen “més influència” en el nou Pla Territorial

la gent més reticent al desen-
volupament ha tingut molta 
volada, i creiem que cal un pla 
consensuat, amb totes les veus”, 
ha assegurat el secretari gene-
ral de la UGT a les comarques 
penedesenques, Francesc Rica. 
Des del món sindical, Rica ha 
demanat un equilibri “per fer 
conviure el paisatge amb l’acti-
vitat econòmica”, i avisat que, si 
no, el Penedès es convertirà en 
un “gran museu”.
“D’aquí 30 anys no podem ser 
un museu perfecte on tothom 
ens vingui a visitar, mentre els 
d’aquí haguem d’anar a treba-
llar a 40 o 50 quilòmetres de 
distància”, ha subratllat, tot in-
sistint que la participació dels 
agents socioeconòmics als de-
bats del PTP “ha estat insufici-
ent”.
Des de CCOO, el secretari 
general comarcal Josep Ma-
ria Romero ha garantit que el 
manifest presentat aquest di-
marts en roda de premsa tele-
màtica “no va contra ningú”, i 
ha fet una crida a aconseguir 
un “gran consens” amb aquells 
grups que volen evitar qualse-
vol desenvolupament indus-

trial. “Volem dibuixar un futur 
amb mirada llarga, basat en el 
creixement econòmic, sosteni-
ble i inclusiu”, ha remarcat, tot 
recordant l’elevada taxa d’atur 
que hi ha a la vegueria.
En la mateixa línia, el president 
de l’UEA, Joan Domènech, 
ha defensat l’encaix entre les 
polítiques de preservació del 
territori i l’aposta pel desen-
volupament, avisant que el 
Penedès “no es pot permetre 
la destrucció de més llocs de 
treball”: “Sembla que si de-
fensem la indústria estiguem 
anant contra el medi ambient, 
però això és fals. Cal veure la 
balança de forma equitativa”. 
En aquest sentit, Domènech ha 
defensat que el manifest pretén 
aconseguir un pes suficient per 
“influir” en el planejament que 
està definint la Generalitat.
Des de la FEGP, la presidenta 
Neus Lloveras ha insistit a de-
manar “un procés participatiu 
que vetlli per representar de 
manera equilibrada totes les 
opinions”, i ha assegurat que a 
les reunions celebrades fins ara 
“hi havia un excés de veu d’al-
gunes entitats que deixava sen-
se veu a una altra part del ter-

ritori”. “Hem patit molt amb 
la crisi de la covid-19, i calen 
mesures efectives i bones per 
impulsar la recuperació”, ha 
afegit, mentre ha fet una crida 
a altres entitats econòmiques i 
socials per a què donin suport 
al manifest.

Més empreses, ocupació i in-
fraestructures
El text signat per les quatre 
organitzacions gira entorn la 
pluralitat, el desenvolupament 
sostenible, l’ocupació i les in-
fraestructures. Els signants 
demanen que el futur plane-
jament del Penedès contem-
pli un creixement econòmic 
enfocat a la transició digital i 
a nous sectors, mentre insis-
teixen en fer-ho compatible 
amb l’empresariat ja existent a 
la zona –principalment viní-
cola- i amb la preservació de 
l’entorn.
Al mateix temps, remarquen 
la necessitat de millorar les in-
fraestructures per progressar 
en les comunicacions amb les 
àrees de Barcelona i Tarrago-
na, així com amb les Comar-
ques Centrals. Unes comuni-
cacions que reclamen tant a 

nivell de carreteres i xarxa de 
tren, com també en desplega-
ment de la fibra òptica.
Segons ha detallat Lloveras, en 
aquests moments la Generali-
tat està afrontant la fase final 
de redacció de l’avantprojecte 
del PTP del Penedès. Un cop 
estigui enllestit aquest docu-
ment, està previst obrir un nou 
període de debat participatiu 
de dos mesos, abans d’encarar 
la redacció definitiva.
Al Penedès fa anys que se n’es-
pera l’aprovació. L’estiu del 
2016, l’aleshores conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Jo-
sep Rull, anunciava que a fi-
nals del 2017 el PTP ja estaria 
enllestit. Un document que, 
assegurava, donaria entitat 
pròpia al Penedès, que ara té 
el planejament partit entre els 
Plans Territorials de l’Àmbit 
Metropolità (Garraf i Alt Pe-
nedès), el Camp de Tarragona 
(Baix Penedès) i Comarques 
Centrals (Anoia).
El PTP és el primer gran pro-
jecte de la Generalitat al Pe-
nedès des que el 2014 el Par-
lament va aprovar l’Àmbit de 
Planificació, previ al reconei-
xement de la vegueria.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 66

ANUNCI
Per coneixement general es fa saber que el Ple de la Corporació de
l’Ajuntament de Calonge de Segarra, en sessió de 18 de gener de 2021, ha
adoptat els següents acords:

“PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 3.2 Sud –
Sector Industrial Dusfort, al terme municipal de Calonge de Segarra, en la 
modalitat de compensació bàsica, presentat per CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS LLAMADA, SL i declarar la innecessarietat de constituir la Junta de 
compensació.
SEGON.- Publicar l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un diari de gran difusió al municipi, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a totes les persones interessades i elevar, un cop 
aquest acord sigui ferm en via administrativa, certificació del mateix i un exemplar 
del Projecte de Reparcel·lació degudament diligenciat, al Registre de la Propietat 
per a la inscripció.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin 
necessaris per l’execució del present acord.”

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva noti�cació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva noti�cació.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que considereu convenient.

Calonge de Segarra, 19 de gener de 2021
L’alcalde,
Xavier Nadal Masana
Signat electrònicament per qui s’indica.

Escoles Dusfort s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA

Telèfon: 93.868.04.09 Fax: 93.868.12.34
a/e: calonge@diba.cat www.calongesegarra.cat
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E squerra Republicana 
torna a reclamar al go-
vern municipal que 

persegueixi i multi els bancs 
que tenen pisos buits, tal i com 
preveu la llei. Actualment l’ac-
cés a l’habitatge a Igualada “és 
un problema greu que sembla 
no ser una prioritat per l’alcal-
de”, ha assegurat Enric Conill 
“ja que en 10 anys el govern 
municipal no ha generat ni un 
sol pis de lloguer accessible a la 
ciutat”. En aquest sentit Conill 
recorda que “durant anys hem 
reclamat al govern que generi 
pisos d’habitatge social a tra-
vés d’ajudes per la rehabilitació 
de pisos buits, però no s’ha fet 
absolutament res”. De fet, tal i 
com apuntava el portal immo-
biliari “Fotocasa”, Igualada és 
una de les ciutats on més van 
pujar els preus del lloguer.
Des d’ERC recorden que “men-
tre a Igualada no es fan políti-
ques de rehabilitació per gene-
rar pisos de lloguer accessible, 
en altres ciutats ja s’estan apli-
cant mesures i ordenances mu-
nicipals de verificació d’habi-
tatges buits de diferents tipus”. 
Els republicans posen d’exem-
ple a diversos municipis com 
Santa Susanna, un municipi de 
3.500 habitants que generarà 30 
habitatges de lloguer social per 
a joves. Sant Vicenç de Castellet 
bonificarà el 50% de l’IBI als 

ERC insisteix a Castells que multi 
els bancs que tenen pisos buits

Trobada d’alcaldes de la 
Vegueria Penedès amb els 
candidats del PDeCAT

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls candidats del PDe-
CAT a la Vegueria del 
Penedès, Marc Cas-

tells, Pere Regull, Jordi Marlès, 
Agnès Ferré i Rosa Huguet, es 
van reunir amb els alcaldes de 
la formació a Vilafranca del 
Penedès per preparar la estra-
tègia electoral i les demandes 
del territori.
El desplegament dels Serveis 
Territorials de la Delegació 
del Govern, la demanda de 
tenir una Regió Sanitària prò-
pia, la millorar de la Mobilitat 
en transport públic, i la estra-
tègia per captar inversions al 
territori van ser alguns dels 
punts que es van posar sobre 
la taula.
Des del PDeCAT, els seus bat-
lles i candidats, van lamentar 
que el Govern de la Genera-
litat de Catalunya no escolta. 
No escolta les demandes que 
es fan des del territori, i la 
manca d’inversions i la preca-
rietat de la Delegació del Go-
vern, en són un bon exemple.
El candidat Marc Castells, va 
assenyalar la necessitat que 

habitatges que es destinin a llo-
guer social. Manresa està san-
cionant amb 60.000 euros els 
grans tenidors que mantenen 
pisos buits, Barcelona ha mul-
tat amb 315.000 euros el BBVA, 
el Banc Santander i la Sareb.
Esquerra recorda que el mateix 
govern municipal d’Igualada 
ha incomplert diversos acords 
del ple en aquesta matèria, com 
ara l’elaboració d’una diagnosi 
d’aproximació a la necessitat 
d’habitatge assequible i de llo-
guer social, un Pla Local d’Ha-
bitatge, l’adhesió al Fons d’ha-
bitatges de lloguer destinats a 
polítiques socials de Catalunya, 
l’elaboració d’un cens muni-
cipal d’habitatges desocupats 
o l’any 2018 ja es va aprovar 
una moció que emplaçava al 
govern a sancionar els bancs i 
en el darrer ple es va tornar a 
aprovar. Els republicans re-
corden que “fins i tot el darrer 
informe del Síndic de Greuges 

remarcava la necessitat del fet 
que les administracions locals 
actuessin en matèria d’habitat-
ge de forma urgent,” cosa que 
asseguren que “tampoc ha suc-
ceït.” El grup municipal d’ERC 
Igualada remarca que “no s’ha 
realitzat absolutament cap dels 
punts acordats ni proposats en 
matèria d’habitatge social, tot i 
tenir els mecanismes legislatius 
per a fer-ho.”
El cap de files d’ERC Igualada, 
Enric Conill, constata una “evi-
dent manca de voluntat políti-
ca del govern igualadí pel que 
fa a polítiques d’habitatge per 
a garantir-ne el dret i l’accés 
dels ciutadans, en especial dels 
joves i col·lectius més necessi-
tats”. Davant d’aquesta situació, 
Esquerra proposa sancionar els 
bancs que tenen pisos buits a 
la ciutat. 2Una mesura que no 
capgira ni molt menys el pro-
blema de l’habitatge, però que 
amb voluntat de trobar solu-
cions podria ser un bon inici 
per encarar una problemàtica 
com aquesta2. De fet, els repu-
blicans reconeixen que tenen 
constància de que el govern ha 
iniciat, malgrat els retards, una 
avaluació de l’estat d’aquests pi-
sos, tot i això, ara en demanem 
una acceleració i priorització, 
“Igualada no pot esperar més”.

“els alcaldades tornin al Par-
lament, aquest legislatura s’ha 
trobat a faltar la sensibilitat 
municipal al Govern, i la ges-
tió de la covid n’és el millor 
exemple, la sensació d’impro-
visació i de desgovern és una 
constant”.
Per la seva part, en Pere Re-
gull, també candidat per la 
demarcació, afirmava que “és 
estratègic per la Vegueria del 
Penedès que se’ns respecti la 
idiosincràsia. No només en 
termes de paisatge sinó tam-
bé en termes d’estructura ter-
ritorial, volem que els serveis 
territorials es despleguin a 
les 4 capitals comarcals de 
la Vegueria, no volem una 
Vegueria centralista, com 
sembla que funciona el país, 
volem un govern que ens res-
pectin com som i com volem 
ser”.
Candidats i alcaldes i alcal-
desses del PDeCAT ho tenen 
tot a punt per començar a fer 
campanya a peu de carrer i 
explicar el seu projecte polític 
per acompanya la candidata 
igualadina a la presidència de 
la Generalitat, Àngels Chacón.  

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
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T al i com ja vam explicar 
a la passada edició de 
La Veu, l’Ajuntament 

prepara diversos projectes per 
aquest any. Un d’ells, la proba-
ble modificació del Pla General 
Urbà que permetrà construir 
habitatges a bona part de les 
plantes baixes de la ciutat, ja us 
el vam explicar. Però hi ha més 
coses.
Pel que fa a les actuacions mu-
nicipals, l’alcalde Marc Castells 
ha recordat que el 2016 es va 
crear el Consell Municipal de 
l’accessibilitat, un organisme 
que ha generat un seguit d’in-
tervencions que “ara permeten 
anunciar que abans de l’estiu 
tindrem el primer barri de la 
ciutat completament accessible 
per a les persones que tenen 
dificultats en la mobilitat, que 
serà el barri de les Flors”. L’al-
calde ha destacat que “aquesta 
és una aposta inequívoca”. I ha 
anunciat que la setmana que 
ve també s’iniciaran un seguit 
de noves accions relacionades 
amb l’accessibilitat al carrer 
Lleida.
Castells també ha fet l’anunci 
de dues noves actuacions per 
continuar el projecte de mo-
dernització del polígon de les 
Comes iniciat l’any passat. La 
primera serà l’arranjament del 
carrer de Luxemburg i la sego-
na, una nova rotonda per mi-
llorar l’accés des de la sortida 
555 de l’A2, entre l’avinguda 
dels Països Catalans i el car-
rer Dinamarca, on actualment 
s’està adequant una nova nau 
industrial de l’empresa Saltoki. 
L’objectiu, a llarg termini, és la 
renovació total del polígon en 
un període de deu anys.

El govern municipal prepara molts 
projectes per aquest any

El Carnaval no tindrà 
rua, però sí concurs de 
disfresses i pregó
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Carnaval d’Igualada 
enguany no tindrà rua, 
però tindrà concurs de 

disfresses i pregó en què tot-
hom qui vulgui hi podrà par-
ticipar. 
Així, el Departament de Pro-
moció Cultural de l’Ajunta-
ment convoca el 1r Concurs 
de disfresses per Instagram i 
un concurs de pregons.
Pel que fa al concurs de dis-
fresses, s’estableixen 4 catego-
ries (infantil, fins a 12 anys; 
jove, de 13 a 17 anys; adults, 
a partir de 18 anys i familiar, 
amb la presència d’una perso-
na de més de 18 anys. Les fotos 
han d’incloure un mínim de 2 
persones per poder participar.
Pel que fa als premis s’establei-
xen 6 premis de 150 € per cada 
categoria. A la categoria infan-
til i jove es donarà un val de 
compra de llibres o material 
escolar.
El concurs estarà obert a tot-
hom que resideixi a la conca 
d’Òdena. Cal publicar les fo-
tos del 13 al 21 de febrer de 
2021 amb l’etiqueta #carna-
valigd2021. Consulteu les ba-
ses a la web de l’Ajuntament 
d’Igualada (https://bit.ly/3o-
Q96Q9) i a les xarxes socials 
d’instagram i facebook de cul-
turaigualada. També es poden 

demanar a festes@aj-igualada.
net.
Pel que fa al concurs de pre-
gon, hi poden participar tots 
els textos originals, inèdits i 
escrits en català expressament 
per a aquest Carnaval, amb 
una extensió de 2 fulls Din 
A4, a una cara, lletra Arial 12. 
S’enviaran per correu electrò-
nic a festes@aj-igualada.net . 
El termini d’admissió acaba 
el dia 3 de febrer. El veredicte 
del jurat serà inapel·lable. El 
pregó serà enregistrat i llegit 
en públic pel rei Carnestoltes 
a les xarxes socials el dia 13 de 
febrer. El premi serà de 150 €.
L’autora de la imatge del car-
tell del Carnaval d’enguany 
és la dissenyadora igualadina 
Berta Cubí. El regidor Pere 
Camps ha destacat la voluntat 
de reinventar les festes i fer ús 
de la creativitat i la imaginació 
per poder tirar endavant no-
ves propostes i projectes.

d’inici d’obres del nou alberg 
de pelegrins de Cal Maco, “un 
projecte emblemàtic que ens 
permet pensar que Igualada 
pot tenir un projecte de turis-
me conjunt amb la comarca 
de l’Anoia. Tenim un potenci-
al turístic brutal i fins ara ens 
hem mirat d’esquena amb la 
comarca. Ens hem d’utilitzar”. I 
ha afegit que “en l’època post-
pandèmia el turisme pot ser un 
punt de generació de riquesa 
per a la ciutat”.
Una altra actuació destacada 
és la renovació del Mercat de la 
Masuca, que s’ha de convertir 
en un mercat de tercera gene-
ració, que permeti la venda, 
l’elaboració i la degustació de 
productes. Les properes setma-
nes es disposarà ja de l’avant-
projecte d’aquesta intervenció.
També a final d’aquest mes 
s’haurà completat el projecte 
executiu del nou campus de 
la salut que s’ha de construir 
al Passeig Verdaguer, un dels 
projectes emblemàtics per a 
l’impuls dels estudis universi-
taris a la capital de l’Anoia i que 
s’impulsa conjuntament amb la 
Universitat de Lleida. La previ-
sió és licitar aquesta primavera 
el projecte, que té un cost de 6 
milions d’euros, aportats per 
la Generalitat, la Diputació i 
l’Ajuntament.

Capital Cultural 2022
Castells també ha confirmat 

que, malgrat la situació actual 
de pandèmia, Igualada serà la 
Capital de la Cultura Catalana 
de l’any 2022 i que es treballarà 
per consensuar un programa 
lluït d’esdeveniments per ex-
hibir el múscul cultural de la 
ciutat i, alhora, “posarem fil a 
l’agulla en el projecte de l’au-
ditori, que ha de ser l’auditori 
d’una capital de comarca com 
Déu mana, de gran nivell, os es 
puguin fer esdeveniments i ac-
tuacions del màxim nivell. Ens 
hem marcat aquest repte”.
Entre l’any 2021 i el 2022 
L’Ajuntament té previst exe-
cutar altres projectes, com el 
Centre Cívic Nord, els nous ha-
bitatges de lloguer de l’Incasòl, 
la declaració del Cementiri 
Nou com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional, la finalització 
de l’Anella Verda, un gran 
parc infantil a costat del Parc 
Central, el nou centre d’in-
novació tèxtil a l’antic edifici 
de la Vives Vidal, el creixe-
ment de l’escola La Gaspar, la 
finalització de Cal Badia, el 
parc del carrer Santa Anna, 
el desplegament de la Via 
Blava, les noves zones blan-
ques d’aparcament gratuït, 
l’ampliació de la Residència 
Pare Vilaseca, millores als 
parcs de Vallbona i Valldau-
ra, a més del desenvolupa-
ment dels plans d’asfaltatge i 
d’arbrat i la reforma dels ves-
tidors de les Comes.

També en l’àmbit de la mobili-
tat, l’alcalde ha destacat la im-
portància del nou enllaç amb 
la Ronda Sud, que s’iniciarà 
aquest estiu. I d’altra banda, 
aquest mes de gener se signarà 
amb el Departament de Terri-
tori el Pla Director Urbanístic 
del Rec.
Pel que fa a actuacions imme-
diates, Castells ha explicat que 
aquest dilluns s’ha signat l’acta 

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486

MOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox

NOVA
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666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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El balanç de l’actuació 
del cos municipal en 
tots els àmbits inclou 
12.823 intervencions i 

99 detencions al llarg de 
l’any passat

REDACCIÓ / LA VEU 

Un any més Peixos 
Dueñas, entre els 
seus clients, va sor-

tejar  500€. L’empresa té dos 
establiments, a Igualada i a 
Sta Margarida de Montbui.
Els clients varen omplir les 
butlletes als establiments 

Campanya d’Igualada 
Comerç per als més grans

La Policia Local ha posat 1.187 
multes relacionades amb la covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

L a tinenta d’alcalde 
Carlota Carner ha fet 
balanç aquest dime-

cres de l’actuació de la Policia 
Local d’Igualada durant l’any 
2020, en què va caldre gesti-
onar els compliment de l’estat 
d’alarma durant els primers 
trimestres i, posteriorment, 
les restriccions implementa-
des des del departaments de 
Salut i d’Interior de la Genera-
litat, alhora que se seguia fent 
el control del compliment de 
les ordenances municipals per 
garantir la convivència social 
a la ciutat.
En relació amb les restriccions 
sanitàries motivades per la 
pandèmia de covid-19, la Po-
licia Local ha aixecat un total 
de 1.187 actes, cadascuna de 
les quals inclou com a mínim 
una infracció. En dades con-
cretes, la regidora s’ha centrat 
en el mes de desembre, espe-

REDACCIÓ / LA VEU 

D arrerament Iguala-
da Comerç ha estat 
realitzant diferents 

campanyes, i en les prope-
res setmanes se centrarà en la 
gent gran. S’han mantingut 
converses amb responsables 
tècnics de l’Ajuntament i de la 
Coordinadora de Gent Gran 
i Dependència, per mantenir 
un intercanvi d’impressions i 
d’idees per enfocar iniciatives. 
S’estan recuperant les propos-
tes de la campanya “Tracta’m 
bé” per poder tornar a potenci-
ar i compartir amb els comer-
ciants.
La primera iniciativa serà amb 
l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada tot sortejant quatre 
vals de 40€ entre els seus asso-
ciats, perquè puguin consumir 
a les botigues adherides a Igua-

corresponents i el  sorteig es 
va realitzar al dia 9 de gener 
a les 10 hores a la botiga del 
Carrer Lecco d’Igualada. La 
guanyadora va ser Angela 
Colen Guardia, veïna de Vi-
lanova del Camí. L’empresa li 
dona l’enhorabona pel premi 
i li desitja que el  gaudeixi.

Sorteig de Peixos Dueñas

lada Comerç. 
Aquesta primera iniciativa 
neix de la reunió que han man-
tingut recentment el president 
de l’Associació de gent gran, 
Enric Senserrich i la presidenta 
d’Igualada Comerç, Laura Llu-
cià. Està sobre la taula poder 
engegar un seguit d’avantat-
ges pels associats de la gent 
gran d’Igualada, en el comerç 
igualadí, i recuperar propos-
tes com demanar que tots els 
comerços tinguin una cadira a 
disposició dels clients.

cialment complex per les dates 
festives i la seva coincidència 
amb un moment delicat a ni-
vell epidèmic. Durant aquest 
període es van denunciar 471 
infraccions, de les quals 116 
va ser per incomplir l’obliga-
ció de l’ús o per l’ús inade-
quat de la mascareta, 202 per 
incomplir les restriccions de 
mobilitat establertes per les 
autoritats i 51 per incomplir la 
distància física interpersonal 

de seguretat en llocs públics o 
privats, oberts o tancats.
Pel que fa al compliment de 
les ordenances municipals, 
durant el 2020 s’han interpo-
sat 278 denúncies, de les quals 
151 (un 54%) han estat per 
consum d’alcohol a la via pú-
blica i 49 (un 18%) per portar 
gossos deslligats. La resta de 
denúncies estan relacionades 
amb altres accions incíviques 
com sorolls a l’interior dels 
habitatges, orinar a la via pú-
blica.
El total d’intervencions du-
rant el 2020 de la Policia Lo-
cal és de 12.823, que inclouen 
99 detencions.
Carner ha destacat que “des 
del primer dia de la pandè-
mia, l’Ajuntament reconegut i 
ha agraït infinitament la tas-
ca del personal sanitari, tant 
de l’hospital com de l’aten-
ció sanitària i d’emergències, 
però al seu costat també és 
important posar en valor la 
tasca dels cossos de seguretat 
de la nostra ciutat, i especial-
ment pel que fa a les meves 
competències, la tasca de la 
Policia Local en el control del 
compliment de les mesures 
sanitàries en un moment tan 
delicat”.
La tinent d’alcalde també ha 
agraït el comportament de 
la ciutadania els esforços i 
sacrifici que ha comportat i 
està comportant la pandèmia 
i ha reiterat que la majoria de 
la població actua de manera 
responsable i que la tasca de 
la policia és controlar perquè 
no hagi de pagar tothom les 
conseqüències del comporta-
ment d’uns pocs.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#149 Albert Rossell i Farré @albert_rossell FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel

Cor Exaudio @CorExaudio

Miti Vendrell @mitivendrell

Joe Brew @joethebrew

Isabel Elias @gilanna65

Miquel Grifé @miquelgs

Albert Rossell @albertrossell

No tinc res en contra de l’Auditori però no és 
primordial per la cultura de la ciutat. Falta plani-
ficació i sobra fum. Convé un pla d’acció, d’equi-
paments, perquè tenim espais sense projecte i 
projectes sense espai. Planificar no ven tant com 
fer-se fotos, oi? Quina llàstima.

Avui hem tornat a cantar! I en teníem moltes ga-
nes. Ho hem fet a la missa d’ofici de Sant Antoni 
Abat. Gràcies @TraginersIgd per convidar-nos, 
esperem l’any que ve celebrar els 200 anys de fes-
tes del gremi dels traginers!

i que sí, que molt d’acord amb les crítiques sobre 
el doblatge, però em sembla que aquí el més im-
portant és que el cas hagi pogut arribar a les pan-
talles i poder visibilitzar i denunciar tal injustícia 
#AltsasuTV3

En el debat sobre les eleccions, s’està parlant: 
-massa de la seguretat sanitària (”si pots anar al 
metro, per què no a votar!?”) -massa poc de la 
seguretat democràtica (milers de casos per dia: 
fins a centenars de milers de contagiats i contac-
tes CONFINATS a casa el del 14F)

89 anys, presentant llibre que ha escrit sobre el 
circ i editat per @ajigualada. Per moltes vegades 
que caigui s’aixeca i segueix. Ets un crac pare.

Veure com @marccastells i regidors @culturai-
gualada fan tant ressò dels Tres Tombs simbòlics, 
em fa recordar que l’@ajigualada va suspendre 
totalment la Festa Major quan moltes entitats ha-
víem treballat per poder celebrar una Festa Major 
segura i també simbòlica. Què ha canviat?

A la tertúlia de @RadioIgualada hem parlat d’on 
creiem que estan millor els alumnes en l’actual 
context, si a casa o a l’aula. Crec que la socialitza-
ció és fonamental i que les conseqüències de no 
relacionar-se poden ser pitjors que les del virus.

www.veuanoia.cat

21 3 La Policia Local va aixecar 
1.187 actes relacionades amb 
la Covid-19 durant el 2020

L’Hospital registra nou morts 
per coronavirus en l’última 
setmana 

Els grups escolars confinats es 
doblen en només 4 dies

#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! 

Soc una mica de moltes coses: pare 
de l’Ester; periodista de formació, 
escriptor d’afició i DirCom de 
professió. Els meus últims anys de 
comunicador especialitzat van ser com 
a fundador i director d’una agència 
adreçada al sector de la salut natural. 
Així, tinc clar que l’actual situació 
sanitària és una crisi premeditada i 
provocada, una barbaritat majúscula 
com mai hi ha hagut. Espero que el 
món se n’adoni aviat. Ara mateix, els 
meus camps d’interès i de projecció 
són l’escriptura —novel·lo la vida del 
periodista, poeta i polític igualadí Joan 
Serra Constansó, @jephdejespus— i el 
turisme cultural de proximitat, perquè 
@estimoigualada i @estimoguimera. 
Darrerament també he fet de professor 
de Català, Literatura Universal i 
Literatura Catalana.

Antic Gremi de Traginers 

   @traginers.igualada
Jordi Saumell Gassó

                     @jordisaumell
Carmel·la Fotografies

  @carmel.la

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
La Universitat de Lleida i l’Hospital Universitari d’Igualada, referents internacionals en 
medicina integrativa.
El campus de salut igualadí superarà aquest 2029-2030 els cent estudiants estrangers matriculats 
a 1r de Medicina Integrativa. Els futurs metges, vinguts sobretot de la UE i dels EUA, valoren 
l’aposta per reduir la sobremedicalització amb disciplines com la medicina xinesa, l’aiuveda, 
l’homeopatia i la naturopatia.

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

16 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 22 de gener de 2021

CONFORT EN ELS AVIONS... I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

Iniciem el nou any amb tan-
tes o més incerteses de les 
que finalitzàvem l’anterior. 
Segur que tots nosaltres hem 

pensat o desitjat (encara que sigui 
mentalment) que aquest any serà 
millor que el darrer any 2020. No 
obstant, el cert és que els conta-
gis es disparen, les defuncions se-
gueixen incrementant, i el ritme 
de vacunacions creix lentament. 

A més, la incidència acumulada 
per cada 100.000 habitants, arri-
ba a xifres molt preocupants en 
moltes poblacions. Pel que fa a les 
proves PCR o d’antígens, el per-
centatge de positives, s’ha gairebé 
doblat, i ha passat del 6% al 10%, 
quan el que recomana l’OMS és 
que estigui per sota del 5%. 

Val a dir que tot el col·lectiu que 
ens dediquem a realitzar activi-
tats extraescolars (ja siguin idi-
omes esports, dansa, música o 
qualsevol altra), seguim en una 
situació d’incertesa permanent, a 
causa d’aquest excés d’improvisa-
ció que hi ha per part de les auto-
ritats competents. Seria desitjable 
una gestió una mica més diligent 
i responsable per part de tots ells, 
ja que les activitats privades i no 
reglades es consideren no essen-
cials. 

No es tracta de cercar culpables 
entre nosaltres, sinó simplement 
de ser conscients de la situació en 
la qual ens trobem, i adaptar-nos 
a les mesures que ens imposen 
encara que no les trobem ni jus-
tes ni coherents, tenint en comp-
te que les empreses de formació 
privada no depenen del departa-
ment d’Educació, sinó del depar-
tament d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya. 

Davant la incertesa que se’ns 
acosta durant els propers mesos, 
cal seguir mantenint el nostre 
compromís i professionalitat amb 
tot allò que oferim en forma de 
servei, ja sigui lingüístic, espor-
tiu o cultural. Com a societat, no 
podem permetre que la formació 
dels nostres joves, i l’aprenentatge 
dels nostres adults, es vegi alterat 
per la covid-19.

No hi ha dubte que a mesura que 
la vacunació avanci, les mesures 
restrictives s’aniran relaxant pro-
gressivament en tots els àmbits, i 
en el nostre cas, ens permetrà re-
cuperar els nivells de presenciali-
tat que tant trobem a faltar estu-
diants i professors.

És més que evident que els mis-
satges contradictoris que ens arri-
ben per part de determinades ad-
ministracions, no contribueixen a 
calmar els ànims del nostre col-
lectiu. Malgrat això, no ens queda 
altra que mantenir-nos ferms en 
el nostre compromís professional, 
i assegurar-nos que els serveis 
que es poden oferir de forma on-
line als nostres alumnes, estiguin 
a l’alçada del que ells esperen, i es 
vegin alterats el mínim possible. 
Això sí que depèn de nosaltres!  

“Todos auguran un 2021 movido, con disturbios sociales”. Pienso que 
es fácil imaginar los motivos de tal augurio.

L’economia de la #vida ha de ser un dels principals eixos de la 
#Catalunya2030. Impulsem aquesta visió amb la construcció d’un 
nou edifici de recerca de Vall d’Hebron @VHIR_ Marca de selecció 
gruixuda34,8M€ d’inversió i 17.000 m2 per la #recerca més innova-
dora i la #tecnologia més puntera.

JOAN ROIG 
Business Development Manager LEITAT Anoia

@pere_prat 

Veristat, empresa d’assajos clínics dels EUA s’instal·la a Barcelona
Considera que és un dels ‘hubs’ de “major creixement en biotecnologia per 
fer assajos oncològics”

“La validació industrial és molt important, pel 
que es preveu provar un seient a gran escala 
per analitzar la fiabilitat estructural i el seu 

disseny i aproximar-lo així al mercat.”

“No ens queda altre remei que mantenir-nos ferms 
en el nostre compromís professional”. 

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 

ANNA VILARRUBIAS
Llicenciada en Filologia Anglesa
Directora i professora de English&tea 

En el darrer article vàrem 
parlar de la qualitat de l’ai-
re en la cabina dels avions i 
ara us vull parlar d’un altre 

aspecte molt important des del punt 
de vista de la comoditat i ergono-
mia: els seients. Més concretament, 
del projecte europeu Hairmate (Ho-
rizon 2020 – Clean Sky 2), que té 
com a objectiu dissenyar i fabricar 
motlles per produir la pròxima ge-
neració de seients d’avió. Aquests 
han de ser còmodes, lleugers, de rà-
pid i fàcil desmuntatge, rendibles i 
altament reciclables.  

Aquest projecte parteix de les pre-
misses d’un projecte preliminar 
(HAIRD project), on el centre tec-
nològic LEITAT va dissenyar un 
nou seient amb reducció del risc de 
trombosi venosa profunda (TVP), 
amb multifuncionalitat, coixins 
mono-material per facilitar la reci-
clabilitat i amb superfícies senzilles 
per la fabricació de compostos. 

El projecte Hairmate està format 
per un consorci reduït, composat 
per una enginyeria basca, la Univer-
sitat de Girona i el Centre tecnolò-
gic LEITAT.
 
Actualment s’està treballant en la fa-
bricació dels motlles per produir les 
peces estructurals i el coixí. Aquests 
motlles s’estan dissenyant tenint en 
compte les tècniques més actuals 
que consideren aspectes de mode-
lat i emmotllament per compressió, 
podent així complir amb tots els re-
quisits establerts.

Durant tot el projecte s’està duent 
a terme una recopilació de dades 
dels materials i processos de fabri-
cació, que ens serviran per fer una 
avaluació del cicle de vida dels se-
ients, per garantir el nou disseny i 

les millores de fabricació en termes 
de sostenibilitat. També s’estan rea-
litzant diferents proves per definir 
les propietats mecàniques i de segu-
retat contra incendis dels materials 
desenvolupats per la confecció dels 
seients.

Com en tots aquests projectes, la 
validació industrial es molt impor-
tant, pel que es preveu provar un 
seient a gran escala per analitzar la 
fiabilitat estructural i el seu disseny 
i aproximar-lo així al mercat.  



L’índex de puntuali-
tat a la línia Llobre-

gat-Anoia dels Ferroca-
rrils de la Generalitat 
ha estat durant l’any 

2020 del 99,61%
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

En el darrer ple muni-
cipal, l’Ajuntament va 
aprovar, com és cos-

tum cada any, el seu inven-
tari consolidat, és a dir, tot 
aquell patrimoni de què dis-
posa actualment. En aquesta 
ocasió, es va  aprovar l’inven-
tari amb el qual es va tancar 
el 2019, que suma, en la seva 
totalitat, 213 milions i mig 
d’euros.  
En concret, els regidors van 
aprovar l’inventari consoli-
dat de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge, Orga-
nisme Autònom Municipal 
d’Ensenyaments Artístics 
d’Igualada, Entitat Pública 
Empresarial “Igualada en Ac-
ció” i Societats de capital ín-
tegrament públic: Promotora 
Igualadina Municipal d’Ha-
bitatge (PIMHA), Societat 
Igualadina Municipal d’Apar-
caments (SIMA), i l’empresa 
“Terrenys Avinguda de Cata-
lunya d’Igualada, SA”, que és 
encara l’operació que va en-
degar l’Ajuntament en època 
de l’alcalde Jordi Aymamí per 
a establir -on ara hi ha el Parc 
Central- un edifici de negocis 
World Trade Center, operació 
que va fracassar en l’inici de la 
crisi del 2008... però que s’ha 
de continuar pagant. 
En el recull que hem extret de 
les dades que va oferir l’Ajun-
tament podeu veure, entre 
d’altres, com el patrimoni 
municipal en immobles i ter-
renys puja, entre totes les em-
preses i organismes, prop de 
115 milions  d’euros. A des-
tacar també els 41,5 milions 
de valor dels béns mobles de 
l’Ajuntament d’Igualada.

L’Ajuntament suma un patrimoni 
per valor de 213 milions d’euros

Màxims històrics en 
puntualitat i qualitat de 
servei dels FGC

REDACCIÓ / LA VEU 

Els principals indicadors 
de qualitat del servei de 
Ferrocarrils de la Ge-

neralitat de Catalunya (FGC) 
han assolit durant l’any 2020, 
tot i l’excepcionalitat del con-
text generat per la pandèmia, 
uns valors molt elevats i han 
superat en molts casos les fites 
aconseguides els darrers anys.
L’índex de puntualitat del 2020 
s’ha situat en el 99,61% en el 
conjunt de Línies Metropoli-
tanes (Barcelona-Vallès i Llo-
bregat-Anoia) i ha millorat el 
valor de 99,48% assolit l’any 
2019. 
D’altra banda, l’Índex de 
Control de Qualitat (ICQ) 
que mesura objectivament el 
servei realitzat i quantifica la 
desviació a partir de les inci-
dències i viatgers afectats res-
pecte el servei teòric, també 
ha augmentat respecte l’any 
2019: s’ha situat en un 99,12% 
a les Línies Metropolitanes, el 
segon valor més alt de la histò-
ria a FGC. 
Aquests bons resultats en el 

nivell de qualitat del servei 
han estat possibles gràcies a 
l’esforç de totes les persones 
que treballen a FGC i a la feina 
conjunta per tal d’adaptar-se 
al nou escenari i  aconseguir 
que la situació excepcional 
creada per la pandèmia tin-
gués el menor efecte possible 
en les persones usuàries.
En el marc de la pandèmia, i 
sempre amb l’objectiu d’oferir el 
millor servei i garantir un servei 
de transport públic de qualitat 
adaptat als requeriments de les 
autoritats sanitàries, l’esforç re-
alitzat durant l’any passat es va 
centrar en minimitzar en la me-
sura del possible la probabilitat 
d’avaria, però també en acotar 
molt l’impacte de les possibles 
incidències i evitar així les aglo-
meracions de viatgers.

Ajuntament d’Igualada
Immobles  68.925.931,30 €
Inversions terrenys i edificis  33.480.440,63 €
Mobles de caràcter històric, artístic o de molt valor 326.850,58 €
Valors mobiliaris  41.587.163.21 €
Vehicles i elements de transport int.  1.220.169,02 €
Equips per a processos informàtics  1.361.322,68 €
Programes informàtics  696.712,94 €
Instal·lacions  6.028.484,12 €
Altres (mobiliari, equips oficina, útils, eines...  8.232.637,40 €
Total valor inventari 2019  161.859.711,88 €
Obligacions 23.165.917,53 €

Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
Immobles PIMHA (terrenys)  1.948.733,05 €
(Construccions)  3.216.185.89 €
Immobles ajuntament  287.622,00 €
Total valor inventari 2019  5.452.540,94 €

Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics
Mobles de caràcter històric, artístic o de molt valor 149,36 €
Altres mobles 657.764,26 €
Total valor inventari 2019  657.913,62 €

Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges
Aplicacions Informàtiques  3.859,30 €
Terrenys  2.884.896,39 €
Construccions  4.933.944,45 €
Mobiliari  26.837,19 €
Instal·lacions  7.011,49 €
Equips proces. Informació  2.055,28 €
Construccions en curs  42.371,45 €
Fiances  17.754,61€
Total valor inventari  7.918.730,16 €
Amortitzacions acumulades  -692.411,80 €
Total valor inventari 2019  7.217.553,10 €

Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL
Aplicacions Informàtiques  17.155,30 €
Construccions  4.253.762,36 €
Instal·lacions  771.321,10 €
Maquinària  329.691,20 €
Utillatge  442,89 €
Altres Instal·lacions  55.175,68 €
Mobiliari  26.585,30 €
Equips Per Processos d’Informació  32.853,69 €
Elements de Transports  96.134,19 €
Altre Immobilitzat Material  699,76 €
Fiances  1.309,18 €
Amortització Acumulada Immobilitzat  -1.463.920,92 €
Deteriorament Valor Immobilitzat  -35.041,05 €
Total Valor Inventari 2019  4.091.481,06 €

Igualada En Acció (Entitat Pública Empresarial Local)
Valors Mobiliaris (Accions) 371.703,42 €
Mobles No Compresos Anteriorment 982,00 €
Total Valor Inventari 2019  372.685,42 €

Terrenys Avinguda Catalunya d’Igualada, SA
Immobles (Terrenys) 33.786.070,60 €
Total Valor Inventari 2019  33.786.070,60 €

TOTAL Inventari Municipal  213.437.953€

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 



L’absència d’una aposta 
política clara per defen-
sar els drets de les treba-
lladores sexuals dificul-
ta l’atenció de les seves 

necessitats i la tasca 
de les entitats

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’exercici de la prostitu-
ció i el seu abordatge 
ha estat una qüestió de 

constants debats polítics, so-
cials i acadèmics en els últims 
anys. Amb l’objectiu de conèi-
xer la realitat del seu exercici 
a les comarques de l’Anoia, el 
Bages i Osona, acaba de fer-se 
públic l’estudi inèdit “Diagnosi 
de la Prostitució a la Catalunya 
Central”, un treball que parteix 
de l’evidència científica per de-
terminar l’estat de la qüestió i 
analitzar la resposta que se li 
està donant, tant des de l’àmbit 
públic com des del tercer sec-
tor, en un territori on la pros-
titució es troba profundament 
invisibilitzada.
Aquesta manca de visibilitat, 
de fet, és un dels aspectes que 
posa de relleu l’estudi, impul-
sat per l’associació Dones amb 
Empenta (DAE). El treball 
també posa al descobert el des-
coneixement del fenomen, així 
com també els prejudicis i l’es-
tigma social que gira al voltant 
de l’exercici de la prostitució, 
en el territori concret que s’ha 
analitzat. 
La diagnosi la signen Sandra 
Ezquerra, coordinadora del 
grup de recerca sobre Societat, 
Polítiques i Comunitats Inclu-
sives (SoPCI), i Marta Vences-
lao, membre del grup de re-
cerca sobre Exclusió i Control 
Social (GRECS) del Departa-
ment d’Antropologia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB). Per 
part de DAE hi han participat 
Sònia Fernàndez i Margarida 
Fité.

Més polítiques públiques i ac-
cions d’intervenció social
“Partint del reconeixement que 
estem davant d’un fenomen de 
molta complexitat, hem volgut 
anar més enllà i mapejar la re-
alitat, per contribuir a generar 
polítiques públiques i accions 
d’intervenció social centrades 
en les necessitats i demandes 
de les dones, que previnguin 
la seva exclusió social i estig-
matització i, per tant, les situ-

Un estudi diagnostica la prostitució a l’Anoia i la Catalunya 
Central, amb l’exclusió com a gran problema

acions de vulnerabilitat i de 
violència que viuen”, expliquen  
Margarida Fité i Sònia Fernàn-
dez. En paraules de Sandra Ez-
querra i de Marta Venceslao, 
“l’estudi pretén aportar dades 
qualitatives que permetin fer  
una radiografia actual de l’exer-
cici de la prostitució però tam-
bé, i sobretot per donar peu a 
la generació de polítiques pú-
bliques i accions d’intervenció 
social basades en les necessitats 
d’aquestes dones”.
Entre altres qüestions, l’estu-
di fa palès que la restricció 
de drets fruit de la Llei d’Es-
trangeria col·loca les dones 
en situacions de vulnerabilitat 
exponencial. La manca de re-
gularització de  les situacions 
administratives d’aquestes per-
sones és un obstacle per a l’ac-
cés a drets tan elementals com 
per exemple el d’habitatge, el 
de la lliure circulació per l’espai 
públic o el del reagrupament 
familiar. 
L’estigma que acompanya 
l’exercici de la prostitució és un 
aspecte que posen de manifest 
tant les entitats i els serveis vin-
culats com les mateixes dones. 
En aquest sentit, les entitats i 
serveis destaquen la impor-
tància de la formació i la sen-
sibilització sobre el fenomen 
de la prostitució entre els i les 
professionals del camp social 
i sanitari amb una doble di-
mensió. A més a més, segons 
s’exposa a l’informe, el fet que 
la prostitució no sigui recone-
guda com a treball remet di-
rectament a una problemàtica 
d’exclusió social. 

A partir de testimonis reals
Més enllà de la literatura es-
pecialitzada i bibliografia de 
caràcter multidisciplinari que 
recull l’estudi, el seu gran valor 
rau en la informació aportada 
pels diversos testimonis entre-
vistats: a membres de 15 enti-
tats i serveis d’atenció social, 
atenció a la dona i atenció so-
ciosanitària de l’Anoia, el Bages 
i Osona i 18 dones d’aquesta 
àrea geogràfica que exercei-
xen la prostitució, totes elles 

Ho recull un estudi 
inèdit sobre la matèria 
elaborat conjuntament 
per investigadores de la 

UVic-UCC i de la UB 
amb l’associació Dones 

amb Empenta 
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Extracte d’algunes entrevistes amb prostitutes de l’Anoia:

d’origen estranger i el 50% en 
situació de residència irregular. 
Gran part de les enquestades, 
el 27,8%, tenen entre 36 i 40 
anys.
Malgrat les dades existents són 
parcials, a causa de la invisibili-
tat del col·lectiu, l’estudi també 
traça els perfils sociodemogrà-
fics de les dones que exerceixen 
la prostitució a Catalunya; les 
condicions en què ho fan i els 
obstacles que es troben en la 
vida diària –procés migratori, 
estigma, desprotecció judicial, 
vulnerabilitat econòmica, con-
vivència amb el veïnat, etc–. En 

paral·lel, el treball analitza els 
serveis existents actualment, 
des dels d’atenció a les dones 
fins a les oficines de media-
ció. També recull la valoració 
que fan els i les professionals 
d’aquests serveis sobre els re-
cursos i de les polítiques exis-
tents, així com de les necessi-
tats més urgents expressades 
per les mateixes dones, entre 
les quals destaquen la regula-
rització de la seva situació ad-
ministrativa, la formació i les 
alternatives laborals, la sensibi-
lització entorn envers la realitat 
de la prostitució, o la seguretat 

i regularització de l’activitat.
Les autores de l’estudi subrat-
llen la necessitat de sensibilit-
zació social entorn la realitat 
de la prostitució i l’aposta po-
lítica que, conseqüentment, ha 
de permetre garantir els drets 
fonamentals d’aquestes do-
nes. “La via per dotar-les d’un 
projecte de vida digna passa 
per crear polítiques públiques 
que vagin contra les violències 
masclistes i les vulnerabilitats 
associades”, conclouen.
L’estudi ha rebut el finança-
ment del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat.



La proposta ha comptat 
amb 205 hores lectives, 
teòriques i pràctiques, i 

el passat 14
de gener se’ls van lliu-
rar els diplomes que 

acrediten la seva
 participació

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous, 14 de ge-
ner, el Consell Comar-
cal de l’Anoia va lliurar 

els diplomes als participants 
de la formació Auxiliar d’im-
pressió òfset i postimpressió, 
que s’ha dut a terme en el marc 
del projecte Anoia Activa, de 
la convocatòria Treball a les 7 
Comarques, subvencionada 
pel Servei Públic d’Ocupació 
(SOC) de Catalunya en el marc 
dels Programes de Suport al 
Desenvolupament Local.
Aquesta ha estat la 3a edició 
d’aquesta formació, que té l’ob-
jectiu de capacitar els partici-
pants com a operaris del sector 
de les arts gràfiques, amb gran 
presència a la comarca. Una 
formació de 205 hores, que ha 
comptat amb sessions teòri-
ques sobre els processos d’im-
pressió i postimpressió –a la 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena 
i també en format online, de-
gut a les restriccions actuals– i 
també sessions pràctiques al 
taller de l’Escola del Treball de 
Barcelona, per a poder aplicar 
els coneixements adquirits.
Hi han participat 15 persones, 
havent aconseguit a dia d’avui 

El Consell forma 15 
persones per treballar 
en impressió òfset

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, 
nou president de l’Associació de 
Municipis pel Transport Urbà
REDACCIÓ / LA VEU 

El Comitè Executiu de 
l’AMTU ha nomenat 
dimarts d’aquesta set-

mana l’enginyer Joan Serra i 
Muset, alcalde de Castellolí, 
com a nou director general 
de l’entitat. Aquest nome-
nament es produeix després 
que, en la passada Assemblea 
General, celebrada al mes de 
desembre, els associats de 
l’AMTU renovessin els seus 
òrgans de govern i escollissin 
com a nova presidenta l’alcal-
dessa de Sitges, Aurora Car-
bonell.
Com a director general, Joan 
Serra s’encarregarà de l’execu-
ció i de la gestió directa i or-
dinària del funcionament de 
l’AMTU, tal i com estableixen 
els estatuts de l’Associació. 
“El nostre objectiu immediat, 
es treballar per afrontar els 
efectes adversos que la pan-
dèmia provoca sobre la mo-
bilitat i el transport públic, i 
buscar dins la dificultat noves 
oportunitats de futur. Volem 
fer créixer l’Associació, ser 
més representatius al territo-
ri, promoure la transforma-
ció energètica i connectada 
en la mobilitat i el transport 
públic, en definitiva, esdeve-
nir referents”, ha dit el nou 
director general de l’AMTU.
Joan Serra i Muset, alcalde 
de Castellolí des de 2011, és 
Enginyer Superior en Or-
ganització Industrial per la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, Enginyer Tècnic 
en Explotació de Mines per 
la Universitat Politècnica de 
Manresa i Màster Universi-
tari Superior en Prevenció de 

la inserció laboral de 3 d’aques-
tes i la formalització d’un con-
veni de pràctiques de 75 hores 
per a un altre dels participants.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, ha estat l’encarregat de 
lliurar els diplomes i ha afirmat 
que “en l’actual moment re-
sulta d’especial rellevància fer 
costat a aquelles persones que 
presenten dificultats d’inserció 
laboral i que corren el risc de 
perllongar excessivament la 
seva situació de desocupació; 
amb iniciatives com aquesta 
les dotem de noves capacitats 
i aptituds i, al mateix temps, 
contribuïm a enfortir un dels 
sectors claus per la nostra eco-
nomia, com és el de les arts 
gràfiques i la indústria papere-
ra, punters a la comarca”.

Riscos Laborals a la Universi-
dad Camilo José Cela. També 
ha realitzat el Programa de 
Desenvolupament Directiu a 
EADA Business School.
Actualment, és Patró de la 
Fundació Catalana de l’Es-
port del Motor, propietària 
del Circuit ParcMotor de 
Castellolí, circuit referent en 
mobilitat connectada i autò-
noma, de la mà del partner 
tecnològic CellnexTelecom.
Del 2015 al 2019, Serra va ser 
conseller delegat del Campus 
Motor Anoia, el centre d’in-
novació, formació i recerca 
especialitzada en el món del 
motor, l’esport i la sosteni-
bilitat. Anteriorment tam-
bé havia estat el director de 

l’Oficina de Captació d’Inver-
sions de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, i delegat 
de Captació d’Inversions i de 
Promoció de Polígons d´Ac-
tivitat Econòmica a l’Ajunta-
ment de Igualada. 
Recentment, com ja va pu-
blicar La Veu, es va nomenar 
vicepresident el regidor de 
Sostenibilitat i Mobilitat de 
l’Ajuntament d’Igualada, Mi-
quel Vives.
L’Associació de municipis per 
la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU) treballa per la 
millora de la mobilitat i de les 
infraestructures de transport 
públic d’arreu de Catalunya. 
Actualment té 113 entitats 
associades d’arreu de Catalu-
nya: 107 ajuntaments, 1 En-
titat Municipal Descentralit-
zada, i 5 consells comarcals, 
amb una població representa-
da de més de 2 milions d’ha-
bitants i un volum de viatgers 
urbans transportats de prop 
de 45 milions anualment.

L’AMTU acull a 113 
ajuntaments i consells 
comarcals, i treballa 

per la millora de la mo-
bilitat i les infraestruc-

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

CANELONS
GOURMET

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

938 044 834

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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La Veu i el Club 
Natació Igualada 
renoven el conveni de 
col.laboració

La Veu de l’Anoia i el Club 
Natació Igualada han reno-
vat un any més el conveni. 
Aquesta signatura farà que es 
puguin veure tots els resultats 
esportius del CN Igualada en 
el mitjà de comunicació, quan 
es reprenguin les competici-
ons, i al mateix temps, La Veu 
tindrà presència a la piscina 
de Les Comes i es converteix 
en patrocinador de categoria 
Or del club esportiu. A través 
d’aquest conveni, les dues en-
titats refermen el seu compro-
mís al servei de la comunitat 
anoienca i la seva divulgació 
esportiva. 
Des de La Veu desitgem molts 
èxits al Club Natació Igualada.

ALUMNES 1r ESO / ESCOLA PIA 

Dilluns 11 de gener, la 
directora de la Veu 
de l’Anoia, Pia Prat 

Jorba, va venir a fer-nos una 
xerrada als alumnes de 1r 
d’ESO de l’optativa de: Des-
cobrim l’actualitat, de l’escola 
Pia d’Igualada. Teníem la in-
tenció de visitar nosaltres el 
diari, però a causa de la situ-

Xerrada de La Veu de l’Anoia als 
alumnes de 1r d’ESO de l’Escola Pia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 12 de gener 
uns veïns i els regidors 
de Igualada Som-hi, 

van realitzar un acte reivindi-
catiu al barri de Montserrat per 
denunciar els talls de llum que 
s’estan produint últimament en 
aquesta zona de la ciutat. Ara, 
una setmana més tard que es 
realitzés l’acte, des de l’Asso-
ciació de Veïns del Barri de 
Montserrat (AVBM) fan una 
sèrie d’aclariments respecte al 
que va comentar la formació 
política.
En primer lloc, avisen que no 
es va sol·licitar la participa-
ció de l’AVBM en l’acte, ni per 
part dels veïns afectats ni pel 
grup polític. A més matisen 
que els talls elèctrics que es 
denunciaven, no han afectat a 
tot el barri. Això sí, asseguren 
que “l’AVBM no ha tingut mai 
coneixement de talls elèctrics 
continus en el Barri, ni tampoc 
han dit res sobre aquest tema 
veïns o socis” i expliquen que 
l’associació va fer una enques-
ta escrita per a conèixer els 
problemes existents en el bar-

ació actual, no hi vam poder 
anar.
Estem fent l’optativa de Des-
cobrim l’actualitat, hem tre-
ballat el tema dels diaris, de la 
notícia, del reportatge, entre 
d’altres. Per això, ens va expli-
car com ho fan ells, el primer 
diari que es va fer de la Veu 
de l’Anoia , quants treballa-
dors són actualment. També, 
com es mouen per treure una 

notícia al diari, què fan, etc. 
I, com a curiositat, ens va dir 
que per treure informació del 
lloc dels fets han de portar un 
carnet que els identifica com 
a periodistes.
Al final de la xerrada la di-
rectora i nosaltres ens vam 
fer una foto, li vam agrair tot 
el que ens va explicar i des 
d’aquí l’escola li enviem una 
forta abraçada.

Tallers gratuïts sobre 
cuidar les emocions i 
Patchwork als Casals 
Cívics Montserrat i del 
Passeig Verdaguer

Des del Casal Cívic Montser-
rat realitzaran una activitat 
en línia, de cura i gestió de les 
nostres emocions, impartit i 
conduit per una psicòloga es-
pecialitzada.  El nostre dia a 
dia ha canviat molt, no podem 
gaudir de les relacions fami-
liars i socials i això afecta ne-
gativament a les nostres emo-
cions. Per això volen crear un 
espai per a compartir i dialogar 
sobre els que ens està passant 
i agafar eines que ens ajudin a 
sentir-nos millor.
Es durà a terme del 4 de febrer 
al 25 de març, dijous de 18.15 a 
19.15h. L’activitat és a càrrec de 
M. Inés Vidal i el cost de l’acti-
vitat és gratuïta.
Les persones interessades po-
den trucar per telèfon per fer la 
inscripció, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 13h i de dilluns 
a dimecres, de 16 a 18h al tel. 
938043661. 
En el cas que tingueu dubtes 
de com connectar-vos a les 
activitats podeu trucar i us do-
naran cita prèvia per a expli-
car-vos-ho si és necessari.  

Curs de Patchwork en línia
Al Casal del Passeig, enge-
garan un taller de labor de 
retalls – patchwork en línia, 
el dimarts a la tarda de 17 
a 19h. El taller l’imparteix 
l’Ester Parcerissas a través 
de videoconferència amb 
connexió des del Casal. 
Cal tenir un mòbil, tauleta o 
portàtil per connectar-se des 
de casa. És un taller gratuït 
on el material el posa cadas-
cú. Si us cal assessorament 
de com connectar-vos do-
nem cites prèvies al Casal 
per aprendre’n. Inscriviu-vos 
al telèfon 938033312, de 10 a 
13 i de 16 a 18h. S’inicia el 2 
de febrer.  

L’Associació de Veïns del barri de 
Montserrat, molesta per l’ús partidista 
de Som-hi pels talls de llum

La pandèmia fa créixer 
un 16% l’assessorament 
laboral a Comissions 
Obreres
El sindicat Comissions Obre-
res de l’Anoia ha experimentat 
durant el 2020, un fort creixe-
ment en les consultes del seu 
servei d’assessorament laboral. 
La necessitat d’informació, as-
sessorament i tutela ha aug-
mentat per l’impacte generat 
per la pandèmia al món laboral 
i per les seves conseqüències 
socials.
CCOO ha fet un important es-
forç per poder oferir assessora-
ment laboral presencial, gratu-
ït en la primera fase de la crisi i 
ha reforçat eines telemàtiques i 
un telèfon gratuït, per garantir 
un accés més ampli.
El 81% dels treballadors i tre-
balladores que van fer servir 
l’assessorament són persones 
afiliades, que fan una valoració 
molt positiva i la resta que no 
ho són, un 59% que l’han uti-
litzat s’han acabat afiliant.
En total es van atendre a 
456 persones, un 16,3% més 
respecte el 2019. Els princi-
pals motius de consulta són: 
Prestacions Seguretat Social 
(34,59%), Salaris (20,27%), 
Acomiadaments (17,03%),  
Atur (9,46%), Càlculs  (5,11%), 
i Contractació (3,41%).
 Els sectors d’activitat majorita-
ris en les consultes han estat el 
Comerç, hostaleria i turisme, 
en un 31,5%, i les indústries 
del metall i químiques (25,5%).

ri i cap dels enquestats ens va 
manifestar que el subministra-
ment elèctric ho fos.
Sí que tenen constància de di-
verses incidències el 22 de de-
sembre a Igualada i a Vilanova, 
un tall continuat i permanent 
en un carrer d’Igualada entre 
les 20 h del mateix dia i les 3 h 
del 23 de desembre. També sa-
ben que al barri de Montserrat 
un tall o falta de subministra-
ment elèctric en l’enllumenat 
públic del Carrer Mn. Josep 
Forn entre els carrers Viçenc 
Pedriça i Pau Muntadas durant 
almenys 6 dies i que, una vega-
da es va comunicar als Serveis 
Municipals, es va resoldre.
Des de l’Associació recorden 
que si hi ha veïns afectats pels 
talls d’electricitat o altres pro-
blemes “l’AVBM està i ha estat 

sempre a la seva disposició”. 
El regidor Miquel Vives va in-
formar dimecres que els pro-
blemes han estat detectats per 
Endesa i aquesta setmana s’ar-
ranjaran.

Populisme d’Igualada 
Som-hi
El comunicat acaba atacant de 
manera contundent a Igualada 
Som-hi, ja que escriuen que 
“el populisme d’alguns polítics 
en accions reivindicatives que 
diuen defensar als ciutadans, 
sense tenir en compte a les 
associacions veïnals i/o altres 
forces polítiques que els repre-
senten, no mostren més que 
un intent i/o desig d’acaparar i 
ocupar els mitjans de comuni-
cació per la seva imatge”.



COMARCA  |  21Divendres, 22 de gener de 2021

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquest setmana s’inici-
en al Castell de Clara-
munt un seguit d’ac-

tuacions destinades a millorar 
les instal·lacions d’aquest mo-
nument de la comarca de 
l’Anoia. Els treballs previstos 
consistiran en la impermea-
bilització de la torre nord, la 
millora del paviment i els des-
guassos del pati interior del 
recinte sobirà, la impermea-
bilització de les escales d’accés 
a la terrassa i la renovació dels 
emplafonats dels lavabos del 
monument.
Està previst que les obres tin-
guin una durada aproximada 
d’un mes i mig. Durant aquest 
període, romandrà tancat a 
les persones visitants l’espai 
del recinte sobirà del castell. 
Per aquest motiu mentre du-
rin els treballs l’entrada al cas-
tell serà gratuïta.
El conjunt dels treballs, que 
tenen un import de 23.380,97 
euros formen part d’una pri-
mera fase d’obres que el De-
partament de Cultura té pre-
vist executar al monument 
en els propers anys. En les 

fases successives es millorarà 
el paviment i els sòcols de la 
terrassa del castell, es realitza-
ran diverses actuacions d’ade-
quació de la torre mestra i es 
realitzaran altres intervenci-
ons generals de millora del 
conjunt.

El Castell de Claramunt. Pa-
radigma dels castell de fron-
tera
El Castell de Claramunt és un 
dels principals referents pa-
trimonials de la comarca de 
l’Anoia. Està gestionat con-
juntament per l’Agència Ca-
talana del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura 
i l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt. Elevat sobre un 
turó que domina tota la con-
ca d’Òdena, el Castell va ser 
edificat a la segona meitat del 
segle X i formava part d’una 
densa xarxa de castells que 
marcaven la frontera entre el 
comtat de Barcelona i els ter-
ritoris de l’Al-Andalus, amb la 
funció de protegir i organitzar 
el territori.
El castell va ser encomanat al 
llinatge de Claramunt, que en 
van ostentar el domini fins al 

segle XI. Posteriorment, es va 
integrar en els dominis de la 
casa de Cardona, que el van 
convertir en el centre admi-
nistratiu del domini senyori-
al dels Cardona-Medinaceli 
sobre les terres de la conca 
d’Òdena.
Testimoni de múltiples guer-
res, la fortalesa ha estat en-
derrocada i reconstruïda en 
diverses ocasions des que, el 

S’inicien obres de millora de les instal·lacions del Castell 
de Claramunt per garantir la confortabilitat dels visitants

1463, durant la guerra entre 
Joan II i la Diputació del Ge-
neral, va quedar malmesa per 
primera vegada. Després de 
la guerra, Joan Ramon Folc 
III de Cardona va ordenar la 
reconstrucció del castell, que 
es va perllongar fins al segle 
XVI. Però el 1714, arran de la 
guerra de Successió, el castell 
va ser enderrocat parcialment 
i va quedar deshabitat per 

sempre més.
Avui en dia, la fortalesa con-
serva l’estructura clàssica d’un 
castell del segle XII, dividit en 
dos recintes que separen la 
part residencial, amb la sala 
i la torre de l’homenatge, i el 
recinte jussà, on s’aplegaven 
els serveis necessaris per al 
manteniment del castell, que 
avui presenta l’aspecte d’un 
gran pati envoltat de muralles.

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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ÒDENA / LA VEU 

La Comissió Jove d’Òde-
na, la Gargantua Ode-
nenca, ha organitzat 

amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Òdena diverses ac-
tivitats durant les vacances 
nadalenques, en què ha bus-
cat la participació dels veïns 
del municipi. L’Ajuntament ha 
destacat la bona participació 
que hi ha hagut a totes les acti-
vitats i ha agraït l’organització 
i la dedicació de la Comissió, 
sobretot comptant amb les li-
mitacions que han tingut els 
joves per fer propostes donada 
la situació de pandèmia.
La primera de les activitats va 
ser el Concurs de decoració 
nadalenca de façanes i terrats, 
els guanyadors del qual es van 
decidir a través dels «m’agra-
da» que van obtenir a la pàgina 
de Facebook de la Gargantua 
Odenenca les fotografies de 
les façanes i dels terrats envi-
ats pels veïns. Les dues millors 

van rebre una panera valorada 
en més de 30 euros.
Passat cap d’any va tenir lloc 
el 2n Campionat de Parxís per 
parelles, a través de l’aplicació 
mòbil Parchis star, amb uns 
auriculars sense fil com a pre-
mi. El torneig classificatori es 
va fer el vespre i la nit del 2 de 
gener, i les semifinals i la final 
van tenir lloc la nit del 3.
I l’última proposta va ser el 

Bona participació a les activitats 
nadalenques de la Comissió Jove d’Òdena

Concurs de Tiktok de temà-
tica nadalenca, en què es con-
vidava a enviar vídeos creats 
amb aquesta aplicació. El ví-
deo guanyador també es va 
poder votar, en aquest cas a 
través del perfil d’Instagram 
de la Comissió. El premi va ser 
un anell de llum per millorar 
la il·luminació de les gravaci-
ons dels vídeos que es fan per 
penjar a les xarxes.

ÒDENA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha acabat 
aquest mes de desembre 

de 2020 el Programa de man-
teniment i conservació de lle-
res a Òdena corresponents al 
2019/20 amb les actuacions al 
Torrent Cal Valls Sant Miquel. 
L’ens, autor també del projec-
te, va encarregar la retirada de 
1351 m2 de canya americana 
un dels principals objectius 
de l’actuació que s’ha desen-
volupat. Aquest canyars, que 
són tan habituals a les lleres 
dels rius, no són altra cosa 
que l’evolució d’una importa-
ció que s’ha demostrat tòxica 
per a la vegetació autòctona i 
perjudicial per a la qualitat de 
l’aigua.
El desbrossat dels canyars es 
va fer retirant la part de la ca-
nya que sobresurt de la terra, 
i també els primers 40 centí-
metres soterrats amb l’ajuda 
d’una retroexcavadora. A la 
zona de terra remoguda s’hi 
van sembrar una mescla d’es-
pècies herbàcies. Després es 
va traslladar el material re-
sultant del desbrossat a una 
planta de tractament de restes 
vegetals. Per accedir a la zona 

va caldre adequar-hi un accés 
que un cop acabada l’obra es 
va restaurar.
D’altra banda, l’ACA també va 
encarregar el desbrossat se-
lectiu de 2.700 m2 i la retira-
da de deixalles de la llera del 
torrent per tal de millorar-ne 
l’estructura vegetal i afavo-

L’ACA acaba la neteja de la llera del 
Torrent Cal Valls Sant Miquel d’Òdena

rir-hi la circulació d’aigua en 
cas de pluges. Pel que fa a la 
retirada de deixalles, es van 
retirar i transportar residus de 
plàstics, metalls i d’obra tro-
bats dins de la llera. L’actuació 
també va servir per a la poda 
de branques i la tala de diver-
sos arbres morts de l’espai.

ÒDENA / LA VEU 

L’actuació permetrà 
oferir 5 llocs de treball 
per a persones en situ-

ació d’atur per realitzar tas-
ques forestals i de jardineria
L’Ajuntament d’Òdena ha 
iniciat aquest mes de gener 
un nou pla d’ocupació muni-
cipal, en el marc del projecte 
Treball als Barris 2020 que 
donarà formació i experi-
ència laboral en l’àmbit del 
medi natural a persones en 
situació d’atur no percepto-
res de prestació contributiva.
El programa contempla dues 
accions. La primera d’elles, 
en la que hi participen 6 per-
sones beneficiàries de l’ajut, 
són els tallers formatius en 

tasques forestals i de jar-
dineria que s’està realitzant 
des del 30 de desembre amb 
una durada de prop de 2 me-
sos. La segona actuació és 
l’anomenada “Condiciona-
ment del medi natural”, que 
contempla la contractació 
durant 8 mesos de 5 operaris 
forestals d’entre els alumnes 
formats per dur a terme tas-
ques forestals i de jardineria 
al municipi.
El programa està impulsat i 
finançat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i 
cofinançat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social-Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal amb 
una dotació de 71.172,05€

L’Ajuntament d’Òdena inicia 
una nova edició del projecte 
“Treball als Barris”

ÒDENA / LA VEU 

Òdena va acollir 
aquest diumenge 
una nova campa-

nya de donació de sang que 
va tenir lloc al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena. La convoca-
tòria va ser un èxit i és que 
hi va haver 57 donacions i 6 
oferiments.
La donació a Òdena ha arri-
bat uns dies després que fina-
litzes la Marató de Donants 
de sang que portava per tí-
tol “Donar sang és una al-
tra pel·lícula” amb l’objectiu 
d’aconseguir més de 10.000 
donants per fer front a les 
necessitats de sang deriva-
des de la pandèmia. Malgrat 

ja no entrar dins la Marató, 
totes les persones que van 
participar a l’acapta d’Òdena 
se’ls va obsequiar amb una 
bossa de crispetes, un dels 
elements que formava part 
de la Marató de Donants.
L’ajuntament agraeix molt 
sincerament a totes les per-
sones que es van oferir i van 
donar sang així com a tot el 
professionals sanitaris que 
van participar en aquest acte 
imprescindible per garantir 
l’assistència sanitària en els 
hospitals. Per donar sang, 
calia reservar cita prèvia, ja 
que és una de les mesures ne-
cessàries per garantir la se-
guretat en aquests moments 
de pandèmia.

Bona resposta en la 
darrera acapta de sang a 
Òdena
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A partir del dia 2 de fe-
brer Promoció Eco-
nòmica Vilanova del 

Camí enceta un nou progra-
ma d’acompanyament a les 
persones que busquen feina. 
Es tracta d’una combinació 
de tutories individualitzades 
i sessions grupals adreçades a 
millorar la motivació i facili-
tar recursos en la recerca de 
feina. 
El programa -que compta 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona a través 
de Xaloc intermediació- s’im-
partirà des del dia 2 de fe-
brer i fins al 10 de març, els 
dimarts, dimecres i dijous de 
9:30 a 12:30h, al Centre d’In-
novació Anoia.
Serà impartit per l’empresa 
Kunectors, recentment instal-
lada al Viver d’Empreses. Es 
dediquen a fer consultoria a 
empreses i entitats del Tercer 
Sector en relació a projectes 
d’impacte social i responsabi-
litat social; gestionen donaci-
ons i aliances amb sentit del 
propòsit i al territori i també 
generen solucions empresa-
rials facilitant aliances estra-
tègiques i ecosistemes socials 
col.laboratius.
Per més informació o ins-
cripció, us podeu posar en 
contacte amb Promoció Eco-
nòmica al Centre d’Innova-
ció Anoia, al polígon Riera 
de Castellolí, o bé per telèfon 
al 93 805 44 11 (ext. 5) o bé 
per correu electrònic a peco-
nomica@vilanovadelcami.cat 
També us podeu inscriure al 
programa a través del web:
 vilanovaenlinia.cat

Promoció Econò-
mica inicia el pro-
grama ‘Activa’t per 
trobar feina!’ 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha signat 
un conveni amb l’em-

presa Kunectors que a par-
tir d’ara ocuparà el despatx 1 
del Viver d’Empreses ubicat 
al Centre d’Innovació Anoia. 
La rúbrica ha anat a càrrec de 
l’Alcaldessa Noemí Trucharte i 
de les emprenedores locals Es-
perança Grado Pérez i Lorena 
Grados. També hi ha assistit el 
regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Barón.
Kunectors, Impact Partners 
treballa per fomentar, pro-
mocionar i educar en els Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenibles plantejats per l’As-
semblea General de les Naci-
ons Unides al 2015 i que és la 

base de l’Agenda 2030. L’em-
presa pretén facilitar la incor-
poració d’aquests Objectius a 
tots els àmbits de la societat.
Kunectors treballa per cercar 
aliances per assolir els objec-
tius. Volen generar valor en 
el territori per crear un eco-
sistema col·laboratiu i cor-
responsable a l’alçada de les 
exigències socials, plantejant 
fórmules de desenvolupament 
sostenible i inclusiu que faci-
litin la realització de projectes 
d’alt impacte social.
Les professionals de Kunec-
tors ofereixen també recursos 
d’assessoria i formació adap-
tats a cada empresa i cada si-
tuació. Podeu conèixer millor 
el projecte empresarial con-
sultant la seva web https://
kunectors.com

La iniciativa local Kunectors s’instal·la al Viver 
d’empreses del Centre d’Innovació Anoia 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí es-
trena Zona Taronja 
al centre del muni-

cipi, entre el carrer Verge de 
Montserrat i Major. L’aparca-
ment és gratuït i ofereix una 
vintena de places sotmeses a 
control horari. El temps mà-
xim d’estacionament és de 
dues hores diàries fracciona-
bles per garantir la rotació 
dels vehicles.
La Zona Taronja permet 

aparcar durant dues hores 
sense pagar en places d’estaci-
onament a la via pública que 
tenen molta demanda i dina-
mitzar l’activitat comercial. 
El servei funciona de dilluns 
a dissabte de 9.00 a 13:30 hi 
de 16:00 a 21:00 h. Per apar-
car-hi només cal obtenir el 
tiquet de la màquina expene-
dora pel temps que sigui ne-
cessari i que, en cap cas, pot 
excedir de les dues hores.
Aquest tiquet s’ha de posar en 
un lloc ben visible del cotxe.

Una vintena de places 
d’aparcament de Zona 
Taronja a Vilanova

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha previst 
una línia de subvenci-

ons per a rehabilitar les fa-
çanes d’aquells edificis amb 
més de 10 anys que, per al seu 
deteriorament, aconsellin la 
seva conservació. Queden ex-
closes de la subvenció la ins-
tal·lació de paraments, basti-
ments o alarmes.
La subvenció pot cobrir fins 
el 30% del pressupost de 
l’obra amb un màxim de 450 
€ i l’exempció de la taxa per 
llicència d’obres.
Poden optar a aquestes ajudes 
tant els particulars com les 
comunitats de propietaris. En 
qualsevol cas hauran de pre-
sentar a l’Ajuntament la sol·li-
citud que s’haurà d’acompa-
nyar d’una o més fotografies 
de l’estat actual de la façana i 
del pressupost de l’obra.
Des de l’Ajuntament es farà 
la comprovació que s’està al 
corrent del pagament de l’IBI, 

condició indispensable per 
ser beneficiari d¡aquesta aju-
da.
Les obres s’hauran de fer en el 
termini que estableixi l’admi-
nistració i una vegada finalit-
zades s’haurà de presentar a 
l’Ajuntament una o més foto-
grafies de la façana rehabilita-
da i la fotocòpia de la factura 
justificant de pagament de 
l’import pel qual es va dema-
nar la subvenció.
Aquest tràmit es pot fer de 
manera telemàtica, a tra-
vés de la seu electrònica de 
l’Ajuntament, o de manera 
presencial.
Podeu consultar o descarre-
gar-vos els documents neces-
saris per fer el tràmit al web 
municipal.

Subvencions per a la rehabi-
litació de façanes d’edificis 
que tinguin més de 10 anys

La subvenció pot cobrir 
fins el 30% del pres-
supost de l’obra amb 
un màxim de 450 € i 
l’exempció de la taxa 
per llicència d’obres

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
va decretar divendres 

passat el precintat i prohibi-
ció d’ús públic dels parcs ur-
bans del municipi, des de les 
00.00 hores del dissabte 16 de 
gener, i fins el diumenge 24 
de gener, com a mesura per 
combatre la pandèmia de Co-
vid-19.
L’Ajuntament va prendre 
aquesta decisió valorant 
l’existència d’un altíssim risc 
de rebrot per Covid-19, situ-
at en 1.518 punts. L’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui, a la vista d’aquesta 
situació, va entendre com a 
imprescindible l’adopció de 
mesures complementàries 
a les aprovades mitjançant 
anteriors decrets d’alcaldia 
tendent a limitar els serveis 
públics prestats per l’Ajun-
tament a fi de reduir-los als 
estrictament necessaris per 
garantir el funcionament dels 
serveis bàsics i estratègics així 
com també procedir al tanca-
ment d’espais oberts com els 
parcs urbans .
Es va decretar el tancament i 
precinte dels següents parcs i 
places urbanes (del 16 al 24 
de gener): parc de la Unió; 
parc de Can Lledó; Passeig 
Espanya 2- Vistalegre; parc 

passeig Almeria; parc de la 
Solidaritat; parc Picasso; 
parc Finisterre; plaça Mara-
gall-Los Olivos; plaça Espa-
nya, gespa Passeig Catalunya; 
plaça Manuel Rosales; pla-
ça Santa Anna; parc Ramón 
Gómez; parc Central-Jocs; 
parc-Central/CAP; plaça 
Pare Matias-Plaça Pi; plaça 
Sort; plaça Catalunya i plaça 
Doctor Cantarell.

Lleuger descens del risc de 
rebrot, que es manté en ni-
vells molt alts
Durant els primers dies 
d’aquesta setmana s’ha pro-
duït un descens en el risc de 
rebrot, que a Montbui aquest 
dimarts superava lleugera-
ment els 1100 punts. Des de 

L’ajuntament de Montbui va ordenar el 
tancament el precintat i prohibició d’ús 
públic dels parcs urbans del municipi

que es té en compte aquest 
indicador, les xifres indiquen 
que estem en un dels mo-
ments de major incidència 
de la pandèmia. En les dues 
darreres setmanes, fins a 119 
persones de Montbui han 
donat positiu de covid-19. 
Una dada per a l’optimisme 
és que aquest dimarts la taxa 
de reproducció de la pandè-
mia ponderada setmanal-
ment creix és de 0’98 (per 
sota d’1, després de diferents 
setmanes). Val a dir que des 
de l’inici de la pandèmia, i se-
gons dades del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, fins a 674 perso-
nes de Montbui han donat 
positiu per coronavirus amb 
una prova de detecció. 

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
està treballant per mi-

llorar l’enllumenat exterior de 
la urbanització “La Mallola”. 
El consistori ha encarregat un 
projecte que comportarà la 
substitució de l’actual enllu-
menat públic per lluminàries 
tipus LED 2. 
L’actuació consistirà en la 
substitució de 26 llumeres 
que formen l’enllumenat exte-
rior d’aquest nucli residencial 
montbuienc. Amb la substi-
tució per LED’s, es preveu un 
estalvi considerable per a les 
finances municipals, xifrat 
tècnicament en uns 95.000 
euros.
Des de l’Ajuntament de Santa 

Margarida de Montbui es con-
tinuarà treballant per potenci-
ar l’aplicació de la tecnologia 
LED, la qual permet reduir el 
consum energètic, les emissi-

ons de gasos hivernacle i els 
nivells de contaminació lu-
mínica. Es preveu que durant 
aquest any 2021 es pugui tirar 
endavant aquesta actuació.

Millores en l’enllumenat exterior de la 
urbanització La Mallola

MONTBUI / LA VEU 

Enguany Montbui ha 
celebrat una Festa 
Major d’Hivern dedi-

cada a Sant Maure limitada 
per les restriccions sanitàries 
derivades de la pandèmia de 
covid-19. Per tot plegat, les 
activitats s’han centrat als cor-
responents oficis solemnes ce-
lebrats a les parròquies de Sant 
Maure i Santa Margarida, i en 
els quals es va realitzar la tra-
dicional ofrena del ciri votiu 
per part de les autoritats mu-
nicipals.
D’igual manera, els centres 
escolars del municipi van aco-
llir l’activitat “Contes de Festa 
Major”. La narradora Mònica 
Torra va explicar contes als 
alumnes de P5 de les escoles 

del municipi. El dimarts 14 en 
horari de matí ho va fer a les 
dues classes de l’escola Garcia 
Lorca; el mateix dia, però en 
horari de tarda, ho va dur a 
terme al Montbou; mentre que 
el dimarts 19 de gener, en ho-
rari de matí va recitar contes 
davant els alumnes de P5 de 
l’escola Antoni Gaudí.
Cal remarcar que la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc està treballant per 
poder dur a terme durant les 
properes setmanes diferents 
activitats culturals, adaptades 
a les restriccions existents, i 
que tenen com a objectiu man-
tenir l’esperit de les propostes 
que s’organitzaven amb motiu 
de la Festa Major d’Hivern. 
Aquestes activitats es donaran 
a conèixer properament.   

Celebrada una Festa 
Major d’hivern limitada

MONTBUI / LA VEU 

El proper divendres 29 
de gener, entre les 10 
del matí i les 2 de la tar-

da, i entre les cinc de la tarda 
i les nou del vespre, tindrà lloc 
a Mont-Àgora un Acapte de 
Sang. 
Seguint els protocols sanitaris, 
per poder donar sang caldrà 
demanar cita prèvia.
L’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui a través 
de la regidoria d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Solidaritat 
i Salut Pública dóna suport a 
diferents campanyes i acaptes 
de sang que es realitzen du-
rant l’any al municipi.
Cal recordar que cada dia són 
necessàries 1.000 donacions 
a Catalunya. La demanda de 

sang és constant, no només 
en casos d’emergència. Cada 
dia, els hospitals i clíniques 
precisen sang o components 
sanguinis per atendre els seus 
malalts, ja que la majoria d’in-
tervencions quirúrgiques i 
molts tractaments mèdics re-
quereixen transfusions. Mal-
grat els avenços mèdics i tec-
nològics, ara per ara, la sang 
no es pot fabricar i tan sols es 
pot obtenir de les donacions 
altruistes de les persones.
La donació de sang és un 
acte senzill, segur, gens do-
lorós, i assistit per professi-
onals especialitzats. Per a tu, 
no comporta cap risc, però, 
en canvi, per a malalts de 
tot el territori, pot suposar 
avançar en el seu procés de 
curació i fins i tot la vida.

El 29 de gener, acapte de 
sang a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Durant les darreres dues set-
manes, en horari esglaonat 
de tarda, i amb cita prèvia, 
s’ha dut a terme al vestíbul de 
Mont-Àgora el lliurament de 
regals de reis als avis i àvies 
de Montbui que viuen sols. 
Aquesta tradició, que perdu-
ra en el temps, vol simbolitzar 
l’escalf i recolzament que des 

del consistori es vol tenir en-
vers aquest col·lectiu. 
Prop de 400 persones han re-
but l’obsequi-regal, de mans 
de la regidora de Cultura, 
Festes i Gent Gran Sara Ber-
gantiño.
Els diferents lliuraments 
s’han dut complint tots els 
protocols sanitaris (control 
de temperatura, rentat de 
mans i ventilació).  

Lliurats els regals de Reis als 
avis i àvies montbuiencs que 
viuen sols
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ANOIA / LA VEU 

Durant l’any 2020, el 
Consell Comarcal 
de l’Anoia ha desen-

volupat el projecte Nexes, 
amb el suport econòmic de 
la Diputació de Barcelona i 
amb l’objectiu de dinamitzar 
el mercat de treball i millorar 
les competències transversals 
per al foment de l’ocupabilitat 
de les persones.
El projecte inclou dues tipo-
logies d’actuacions. D’una 
banda, les píndoles formati-
ves APP (Activa’t, Participa, 
Prepara’t), per a millorar la 
motivació i el coneixement de 
les persones participants, així 
com les seves competències, 
a fi d’ajudar les persones en 
la seva recerca activa de fei-
na. I, de l’altra, pràctiques no 
laborals en empreses, adreça-
des a totes aquelles persones 
usuàries que es troben en 
processos de recerca de feina 
(DONO) i que tenen escassa 
o nul·la experiència associada 
a la qualificació professional.
Pel que fa a les píndoles for-
matives, s’han treballat les 
competències transversals 
d’accés a l’ocupació, d’iden-
tificació, de relació i d’afron-
tament. De totes les propo-
sades, les més demandades 
pels participants han estat 
Motivacions i interessos, 10 
Consells per tenir èxit en una 
entrevista online, Com cercar 
feina en temps de crisi sani-

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ofereix formació 
per millorar l’ocupabilitat

El grup municipal Avan-
cem Junts per la Pobla 
ha publicat un comu-

nicat on expressa les seves 
discrepàncies amb l’equip de 
govern sobre diversos temes 
que afecten al municipi:
“La Covid-19 ens ha canvi-
at la vida. El dinamisme dels 
pobles i ciutats també s’ha 
vist afectat per aquest virus. 
Els primers mesos, els ajun-
taments i les entitats van ha-
ver d’aturar de cop l’activitat 
social. Amb el pas del temps, 
les administracions públiques 
i les associacions han pogut 
tornar a tirar endavant algu-
nes propostes, d’acord amb 
les mesures sanitàries esta-
blertes, o les han reinventat.
A la Pobla de Claramunt, al 
nostre poble, però, el que ha 
passat i està passant és ben 
curiós. Algunes entitats, com 
és lògic, estan fent una atura-
da forçosa i d’altres, han re-
plantejat l’activitat o activitats 
que organitzaven. Aquest ha 
estat el cas, per exemple, de la 
Comissió del Pessebre Vivent, 
que, com que no va poder fer 
la representació, va col·locar 
diverses fotografies d’edicions 
anteriors als racons del nucli 
antic. També ha estat el cas de 
la Comissió de Reis, que va 
organitzar, tot i que no va po-
der ser igual que altres anys, 
l’arribada del patge Faruk i la 
cavalcada seguint els proto-

cols sanitaris. I volem apro-
fitar aquest escrit per felicitar 
la gran feina i dedicació de les 
persones que van fer el pos-
sible, tot i alguns entrebancs, 
perquè aquesta festa màgica 
fos una realitat.
El que és curiós és el que ha 
succeït amb les propostes que 
per les Festes de Nadal s’or-
ganitzaven des de l’Ajunta-
ment i que tenen una llarga 
tradició al nostre municipi i 
un ampli ressò. Ens referim 
a la Copa Nadal de Natació, 
que hauria arribat a la 49a. 
edició, i al bingo solidari per 
recollir fons per La Marató de 
TV3, que hauria estat el 17è. 
any que es feia. Preguntem a 
l’equip de govern: Com és que 
no s’han dut a terme aquestes 
dues propostes, tot i que s’ha-
guessin pogut fer seguint les 
mesures sanitàries? Per què 
per La Marató es va fer un es-
pectacle infantil i no el bingo? 
És que en una actuació no hi 
pot haver contagis? Com és 
que aquesta proposta infantil 
no apareixia en el web d’ac-
tivitats de La Marató, com 
sí que apareixia cada any el 
bingo i la xerrada divulgativa 
que feia el metge del poble? 
No serà que es va programar 
a última hora, com moltes 
coses que fa l’actual equip de 
govern? Senyors i senyores 
han de ser més PRO ACTIUS.
I si mirem mesos més enllà, 

al setembre s’havia d’haver 
presentat el llibre guanyador 
del Premi Gumersind Bis-
bal 2019 que va aconseguir 
la poblatana Marta Bartrolí 
Romeu amb l’obra Els Romeu. 
Una nissaga de paperers de la
Pobla de Claramunt, un gran 
treball que tot i que ja està 
editat des del mateix mes de 
setembre encara no es pot 
comprar a les llibreries, no-
més en una, tot i que el preu 
encara no està aprovat amb el 
procediment administratiu 
que requereix.
Preguntem a l’equip de go-
vern: Què ha passat? Quines 
explicacions se li han donat 
a l’autora? Com és que en-
cara no s’ha presentat? Si no 
es podia fer la presentació de 
forma presencial, a causa de 
la pandèmia, tot i que seguint 
les mesures sanitàries s’ha-
gués pogut tirar endavant, 
per què no es va fer difusió 
que el llibre ja estava publi-
cat? Segur que per a molta 
gent, sobretot del poble, hau-
ria estat un bon regal per a les 
festes que acabem de passar. 
Què pensen fer? Així treba-
llen per a la cultura del nostre 
poble?
I més preguntes per a l’equip 
de govern: Què està passant 
a la Sala Municipal d’Expo-
sicions? Com és que s’obre 
per algunes exposicions que, 
a més no estaven programa-
des i les que sí que ho estaven 
no s’han fet? Quin motiu s’ha 
donat als i les artistes que ha-
vien d’exposar, si és que se’ls 
ha donat? Quins criteris s’han 
seguit per fer unes mostres i 
les altres no?
No voldríem que fos així, 
però tenim la sensació que es 
volen carregar o canviar tot el 
que es feia fins ara. I han de 
pensar una cosa: les tradici-
ons i les activitats ja consoli-
dades que s’organitzen en un 
poble no tenen cap color po-
lític sinó que en defineixen la 
seva essència i la manera de 
ser de la seva gent.

Grup Municipal Avancem 
per la Pobla-Junts

El govern municipal vol que la Pobla 
perdi l’essència de poble, segons Avancem

tària, L’entrevista de feina i El 
mercat de treball.
El departament de Promoció 
Econòmica s’ha adaptat a les 
actuals restriccions sanitàries 
i, per això, ha ofert un total 
de 31 píndoles formatives en 
format telemàtic, a través de 
plataformes digitals per vi-
deoconferència. A més, de 
manera presencial i sempre 
aplicant tots els protocols de 
prevenció, se n’han fet als 
municipis de Capellades, El 
Bruc, Els Hostalets de Pie-
rola, Igualada, La Pobla de 
Claramunt i Masquefa.
Un total de 190 persones han 
pogut assistir a les sessions 
formatives i han fet una va-
loració molt positiva de l’ex-
periència, destacant la utilitat 
de les temàtiques així com la 
dinamització de les sessions. 
Pel que fa a les pràctiques, 4 
persones han gaudit d’aquesta 
oportunitat a l’empresa Doga 
Parts SL, així com als ajunta-
ments del Bruc i Masquefa, 
fent una valoració molt posi-
tiva, tant de la gestió com de 
l’oportunitat que suposa per 
entrar en el mercat de treball.
Aquest 2021 es preveu conti-
nuar oferint píndoles forma-
tives APP a tots els agents de 
la comarca, així com l’oportu-
nitat de realitzar pràctiques 
en les empreses que ho sol·li-
citin. Per a més informació, 
es pot contactar al telèfon 93 
805 15 85 (Laia Pascual) o bé 
al correu aeo@anoia.cat.

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Els 3 grups que són a 
l’oposició ( Junts pel 
Bruc-Unitat pel Bruc 

i EBET) a l’Ajuntament del 
Bruc davant la deixadesa de 
l’Equip de Govern de Bruc 
Viu-ERC, han emès el següent 
comunicat:
“Venim d’un any complicat, 
sobretot en l’àmbit de salut, 
i durant aquest 2021 acabat 
d’estrenar la situació no ha mi-
llorat gaire, si bé tenim l’espe-
rança que aquesta pandèmia 
acabi al més aviat possible pel 
bé de tothom. Evidentment 
aquesta situació ha afectat el 
funcionament dels Hospitals i 
CAPs del país, i avui ens preo-
cupa especialment el CAP del 
Bruc: 
Hem hagut de suportar im-
portants retallades en atenció 
i prestacions, l’incompliment 
d’horaris i serveis, el tanca-

ment del centre durant molts 
mesos, i comencem l’any amb 
la desagradable sorpresa que 
a molts bruquetans i bruque-
tanes, sense avis previ, els han 
canviat de metge i el que és 
més greu, de CAP, de manera 
que a partir d’ara s’han de des-
plaçar a Esparreguera. 
El CAP és competència del 
Departament de Salut de la 
Generalitat. Si bé això és així, 
també és cert que, l’Ajunta-
ment del Bruc té l’obligació de 
vetllar pels drets i defensar els 
interessos dels ciutadans. Re-
cordem que al Ple Municipal 
de maig de 2020 es va aprovar 
la “Moció en defensa de les 
cobertures assistencials sani-
tàries” presentada per Unitat 
pel Bruc i Junts pel Bruc, i re-
colzada per EBET (els 3 grups 
que estem a l’oposició) amb 
els vots en contra per part de 

Anem “cap” al desastre sanitari al Bruc
l’equip de govern (Bruc Viu-
ERC). 
El Consistori ha de demanar 
explicacions a qui correspon-
gui, oposant-se als canvis que 
puguin portar-los perjudicis i 
tot això s’ha de fer juntament 
amb una informació constant 
a la població. 
És una vergonya que, des de 
que s’ha fet públic el canvi de 
metge i centre d’atenció a  part 
de molts bruquetans i bruque-
tanes,  l’equip de govern (Bruc 
Viu-ERC) hagi mantingut un 
silenci absolut i s’ha limitat a 
dir: “Davant del canvi de met-
ge de família, estem pendents 
de rebre el comunicat oficial 
de la situació del CAP Espar-
reguera”.  Fer aquest comuni-
cat és no dir res en absolut, i 
és una falta de respecte cap als 
ciutadans.
Actualment el Bruc té una 

població de més de 2100 habi-
tants, amb molta població de 
persones grans i sense mitjans 
de transport que els permeti 
desplaçar-se a altres munici-
pis, i encara que es disposi de 
mitjà de transport, no té cap 
lògica aquest canvi que supo-
sa un greuge per moltes famí-
lies del Bruc, tant del nucli, les 
Urbanitzacions i les Masies.  
Cal que tota la gent del Bruc 
tingui el metge al Bruc, com 
sempre, sense haver-se de 
desplaçar ni a Esparreguera, 
ni enlloc. 
Des de l’oposició, seguirem 
treballant per disposar d’un 
servei de salut eficient i de 
qualitat al Bruc, essent inad-
missible la inacció de Bruc 
Viu-ERC en aquest tema que 
és prioritari i ens afecta a tots.  

JUNTS PEL BRUC – UNI-
TAT PEL BRUC - EBET

CAPELLADES / LA VEU 

L’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, ha fet 
entrega de la medalla 

centenària a Llorenç Melià 
Orfila, que fins la passada tar-
dor vivia a Capellades.
Aquest és un reconeixement 
de la Generalitat, lliurat pel 
Departament de Treball Afers 
Socials i Famílies, a totes les 
persones residents a Catalu-
nya que hagin complert 100 

anys d’edat o estiguin a punt 
de complir-los. Es tracta 
d’una medalla commemora-
tiva personalitzada, gravada 
amb el nom de la persona 
i l’any de celebració del seu 
centenari.
Vives, acompanyat de la tre-
balladora familiar, Iris Ci-
fuentes, s’ha desplaçat a 
l’actual domicili familiar de 
l’homenatjat per compartir 
aquest reconeixement amb la 
seva família.

Medalla centenària per a Llorenç Melià Orfila

PIERA / LA VEU 

Els propassats dilluns 18 
i dimarts 19 de Gener, 
les afiliades i els afili-

ats de Junts a la vil·la de Piera 
van elegir els representants de 
l’agrupació local. Amb un gran 
èxit de participació i rebent el 
100% dels vots emesos com a 
aval, la nova agrupació local 
queda constituïda, amb la se-
güent estructura
• Maria Teresa Guzman Moli-
na, Coordinadora
• Francesc Gimeno López, Res-
ponsable de política municipal
• Josep Maria Romeu Gustens, 
Organització municipal
• Martina Romero Obono, Co-
municació
• Lourdes Morales López, vo-
cal
• Josep Maria Rigol Termens, 
vocal
• Esteban Medina Manrique, 
vocal
• Jordi Mediña Ribes, vocal
• Carme Guzman Molina, vo-
cal
• Vanessa Fernandez-Arroyo 
Cubel, vocal
• Albert Mares Martí,vocal
La nova executiva local co-
mença a treballar per obtenir 
un gran èxit en les properes 
eleccions i ajudar la nostra 
candidata, Laura Borràs, així 
com treballar per la ciutada-
nia de Piera.

Es constitueix la 
comissió local de 
Junts per Piera

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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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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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La recent publicació Mis-
cellanea Aqualatensia 
núm. 19 conté un recull 

d’articles amb recerques sobre 
la comarca de l’Anoia en ho-
menatge a l’hostaletenc Fran-
cesc Valls-Junyent. El llibre ha 
comptat, entre altres, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola i es 
pot aconseguir a les oficines 
municipals i a la botiga de 
l’Arca.
La Miscellanea Aqualatensia 
va ser creada el segle passat 
pel Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI). De fet, 
la primera edició es va publi-
car el 1949 –en una conjuntu-
ra crítica per al país i per a la 
cultura catalana- amb el pro-
pòsit d’estimular la realització 
i la divulgació d’estudis, amb 
un bon nivell de qualitat cien-
tífica, d’àmbit local i comarcal 
en els camps de les ciències 
humanes, socials i naturals.
A partir del 1983 va adquirir 
una periodicitat bianual, ar-
ran del suport que li va donar 
l’Ajuntament d’Igualada i del 
fet d’haver quedat vinculada a 
la publicació del Premi de Re-
cerca Jaume Caresmar que es 
convoca cada dos anys.
Després de la mort prematu-
ra de Francesc Valls-Junyent, 
traspassat el 30 de novembre 
de 2017, membre destacat 
d’aquesta entitat, a més d’im-
pulsor del premi Mercader i 
el premi Jaume Caresmar, es 
va proposar a l’Ajuntament 
d’Igualada i al dels Hostalets 
de Pierola l’edició d’una Mis-
cellanea Aqualatensia com-
memorativa i d’homenatge.
En aquesta ocasió han col·la-
borat en la seva edició tant el 

CECI com els ajuntaments 
d’Igualada i dels Hostalets de 
Pierola. L’edició ha anat a càr-
rec de PAM (Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat).
Els articles publicats en aques-
ta 19a edició són els següents:

Miquel Gutiérrez-Poch: «Na-
vegant en onades de ceps: 
viticultura als vessants pene-
desencs de l’Anoia: el cas de la 
família Millaret (1630-1913)».
Pere Pascual: «Josep Salat i 
Mora (Cervera, 1762‒Iguala-
da, 1832). Una vida dedicada 
a l’estudi de la història mone-
tària de Catalunya».
Josep Colomé-Ferrer: «Ex-
pansió, crisi i transforma-
ció de la viticultura catalana. 
Les comarques del Penedès i 
l’Anoia (1814- 1914)».
Yolanda Blasco Martel: 
«Diners fan diners: els finan-
cers de l’Anoia».
Martín Rodrigo y Alharilla: 
«Uns americanos de l’Anoia: 
els germans Sendra Dalmases 
i els germans Marquès i Bo-
let».
Jordi Planas: «El sindicalis-
me rabassaire a la comarca 
d’Igualada».
Raimon Soler-Becerro: «Les 
eleccions a l’Anoia durant 
la Segona República, 1931-
1936».
Miquel Térmens Graells: 
«Bibliografia de Francesc 
Valls-Junyent».
Des de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola s’ha celebrat aques-
ta publicació, una més de les 
moltes que l’Ajuntament dels 
Hostalets ha impulsat des de 
fa anys. El llibre es pot adqui-
rir a l’Ajuntament, a la botiga 
local de l’Arca i a la llibreria 
Dalmau de Piera.

Recerques dedicades a 
Francesc Valls-Junyent

PIERA / LA VEU 

Actualment s’estan 
executant unes obres 
de millora de la cli-

matització i la ventilació a 
la llar d’infants municipal El 
Gall Mullat. Els treballs con-
sisteixen en la instal·lació de 
dues calderes modulants de 
gas natural per a la calefacció, 
d’un sistema per a la genera-
ció d’aigua calenta sanitària i 
un altre per a la climatització 
i ventilació amb aparells de 
paret i un sistema que eviti la 
barreja de l’aire d’entrada de 
l’exterior amb l’aire de sortida 
del local, complint així amb 
les recomanacions de ven-
tilació d’espais interiors. Al 
mateix temps, aquest sistema 
ajuda a evitar la propagació 
de la COVID-19. 
La climatització antiga estava 
obsoleta. A l’espera de poder 
substituir tota la instal·lació, 
s’havien cobert les mancances 
temporalment amb una cal-

dera provisional i altres apa-
rells afegits. 
L’obra tindrà una durada apro-
ximada de quatre mesos, atès 
que es treballa fora de l’horari 
lectiu en la majoria d’espais 
per evitar molèsties al perso-
nal docent i a l’alumnat. Els 

Millores en el sistema de climatització 
de la llar d’infants de Piera

treballs, però, van començar 
durant les vacances de Nadal 
per aprofitar que no hi havia 
servei i poder així actuar en 
les zones més conflictives des 
d’un punt de vista de la salut i 
la seguretat, com són les au-
les, els banys i el passadís.

HOSTALETS DE P. / ACN 

L’abocador de Can Mata, 
ubicat als Hostalets de 
Pierola (Anoia), produi-

rà biometà a partir del biogàs 
que es genera a les instal·la-
cions. Així ho han anunciat 
aquest dimarts els impulsors 
del projecte, les empreses Fer-
rovial Servicios, Waga Energy 
i Nedgia (filial de Naturgy). 
D’aquesta manera, el dipòsit 
controlat de Can Mata serà el 
primer de l’Estat a disposar 
de la tecnologia de purificació 
Wagabox, desenvolupada per 
Waga Energy. Es tracta d’una 
tecnologia que permet trans-
formar el biogàs que generen 
els residus de l’abocador en bi-
ometà, un substitut renovable 
del gas natural. El projecte es 
posarà en marxa el 2022 i, se-
gons expliquen els impulsors, 
evitarà l’emissió de 17.000 to-
nes de CO2 l’any.
El projecte que es durà a terme 
a Can Matà processarà fins a 
2.200 m3/ha de biogàs i injec-
tarà 70 GWh de biometà l’any 
a la xarxa de gas de l’operador 
espanyol Nedgia (filial del grup 
Naturgy). Això, segons els im-
pulsors, equival al consum 

energètic anual de 14.000 llars 
espanyoles o a una flota de 200 
camions.
Es tracta del primer projecte 
d’aquestes característiques fi-
ançat a través d’un acord de 
compra d’energia a llarg termi-
ni a Europa. Segons informen 
els seus impulsors, aquest tipus 
d’acords són molt comuns en 
projectes d’electricitat renova-
ble, però no en iniciatives de 
gas renovable, ja que “és molt 
difícil pel productor de biome-
tà aconseguir un acord de preu 
de venda a llarg termini que si-
gui prou atractiu”.
Waga Energy invertirà 7,5 
milions d’euros en la posada 

en marxa de la unitat de de-
puració y en la connexió de 
l’emplaçament amb la xarxa 
de l’operador Nedgia. Aquest 
construirà més de 4 quilòme-
tres de canalitzacions per con-
nectar la instal·lació a la xarxa 
de distribució.
L’abocador de Can Mata pro-
dueix més de 40 milions de 
metres cúbics de biogàs bruts 
a l’any. Fins ara, s’havia donat 
valor a aquest biogàs en for-
ma d’electricitat i combusti-
ble per alimentar una fàbrica 
de ceràmica. Ara, amb el nou 
projecte es pretén “augmentar 
significativament l’eficiència 
energètica”.

El dipòsit controlat de Can Mata 
produirà biometà a partir del gas 
que es genera a l’abocador

Gran pla aeri de l’abocador de Can Mata / CEDIDA A L’ACN PER NEDGIA
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns s’ha 
aprovat el pressupost 
de l’Ajuntament de 

Capellades i els seus organis-
mes autònoms, amb els vots a 
favor d’ERC i VdC, l’abstenció 
del PSC i els vots en contra de 
JxC i C’s.
El regidor d’Hisenda, Jaume 
Solé, va presentar els pressu-
postos dient que “són molt 
reals, coneixent el govern del 
dia a dia. També som consci-
ents que la Covid-19 ens els 
pot fer modificar en qualsevol 
moment. No augmentarem la 
pressió fiscal sobre els nostres 
veïns i veïnes, disposem d’una 
bona capacitat de finança-
ment”.
El pressupost de l’Ajuntament 
i els seus ens, l’Escola Bressol 
i el Museu Moli Paperer es de 
5.611.213 euros amb un incre-
ment del  7,67%  respecte l’any 
anterior.
L’alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, va detallar que 
“s’ha confeccionat un model 
de pressupost per a l’exercici 
2021, que prioritza la despesa 
pública municipal en políti-
ques socials, educatives, cul-
turals, juvenils i esportives, 
mantenint els compromisos 
adquirits amb la ciutadania 
quant a serveis públics de qua-
litat. En els pressupostos d’en-
guany el 12,80% està destinat 
a inversions, cofinançades i 
amb recursos propis; a actu-
acions bàsiques i necessàries 
per Capellades,  destacant la 
rehabilitació de la casa de la 
Vila i del magatzem de la Bri-
gada Municipal”.
En el seu torn de paraula els 
regidors de l’oposició van ex-
posar el sentit del seu vot. El 
portaveu de Ciutadans, Va-
lentín Guerra va manifestar 
la seva negativa al·legant que 
“nosaltres creiem que no és 
moment d’incrementar la 
inversió. Ara toca pujar la 
despesa corrent per ajudar a 
cobrir els efectes que genera 
la Covid-19”. Els regidors del 

PSC es van abstenir. El cap de 
llista Aaron Alcázar va expli-
car com “aquest 2021 ens pas-
sarà com l’anterior i haurem 
de fer molts modificacions 
per adaptar-nos a la realitat 
que ens vagi marcant el dia a 
dia. Creiem que és el moment 
de fer un front comú i la pru-
dència d’aquest pressupost 
ens sembla que treballarà en 
la mateixa línia anterior. Tot i 
així, trobem a faltar coses que 
nosaltres hem proposat”.
Finalment el número ú de 
Junts per Capellades, Marce-
l·lí Martorell, en la mateixa 
línia, va justificar el seu vot 
contrari. “Estem d’acord en 
la majoria de les propostes, 
però nosaltres n’hem fet ar-
ribar moltes i no s’han tingut 
en compte. Per això, només 
podem manifestar el nostre 
desacord tot i que estarem al 
costat de l’equip de govern 
en els projectes que estiguem 
d’acord i en la gestió de la Co-
vid-19 i les necessitats que es 
generin”. 
La representant de VdC, Susa-
na Moreno, va explicar com 
“aquest pressupost serà una 
bona eina per gestionar les ne-
cessitats que ens puguin sortir 
en aquest 2021 on tot indica 
que les de caire social seran 
una prioritat. Aquesta priori-
tat, sempre ha estat present a 
l’equip de govern. La política 

institucional no pot ser no-
més asfaltar carrers, que tam-
bé, sinó posar les persones al 
centre defensant l’educació, 
la cultura, els drets socials, el 
dret a l’habitatge, que son els 
eixos que marquen el nostre 
programa d’acció”.
El portaveu d’ERC, Àngel So-
teras, en la seva intervenció 
va agrair el treball conjunt 
en les diverses reunions amb 
la resta de grups i va explicar 
com els recursos s’han pri-
oritzat en la línia que l’equip 
de govern ha considerat més 
oportuna sense renunciar a 
incloure propostes de l’oposi-
ció ja en aquesta versió inicial 
o en properes modificacions.
La sessió ordinària també ha 
servit per iniciar l’expedient 
que permeti la contractació 
del projecte executiu de la 
Casa de la Vila que, segons la 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona ha d’estar finalitzat 
abans d’aquest 31 de desem-
bre.
A l’ordre del dia també desta-
cava l’aprovació del Pla Local 
de Joventut, amb la unanimi-
tat de tots els grups polítics.
Finalment, també es va apro-
var amb unanimitat la moció 
presentada per Ciutadans re-
ferent als serveis de l’autobús a 
l’estació que actualment es tro-
ben descoberts, demanant a la 
Generalitat que els assumeixi.

El ple municipal capelladí aprova el 
pressupost per al 2021

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades vehicula el ser-
vei d’inserció laboral 

a través d’Anoia Activa, un 
projecte del Consell Comar-
cal de l’Anoia subvencionat 
pel Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya en el marc 
dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 
Aquest servei es divideix en 
dos grups d’atenció, un de 
formació i un altre especial 
per a les persones amb difi-
cultats d’inserció.
Dins el primer grup a Cape-
llades es va atendre durant el 
passat any 2020 un total de 
75 persones, de les quals en 
van trobar feina, 13. El perfil 
majoritari d’aquest grup és 
el d’un home d’entre 25 i 45 

anys, amb estudis obligatoris.
En el segon grup es va aten-
dre a 25 persones, en aquest 
cas amb un perfil prominent-
ment femení, també d’entre 
25 i 45 anys i amb estudis 
obligatoris.
Aquestes dades d’inserció 
s’assemblen a les assolides en 
general a la comarca de l’Ano-
ia, amb un 17’5% del total.
Per accedir al Servei d’Ocu-
pació i demanar cita només 
cal trucar a l’Ajuntament de 
Capellades, al 93.801.10.01
Aquest servei no només as-
sessora els usuaris per trobar 
feina. També realitza altres 
tasques com informació del 
mercat de treball, orienta-
ció professional, anàlisi de 
l’ocupabilitat i competències 
transversals o la motivació 
per l’ocupació.

El servei laboral 
d’ocupació a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies la Biblio-
teca El Safareig fun-
ciona amb l’horari 

normal d’atenció, de dilluns 
a divendres de 4 a 8 del ves-
pre i els dimarts al matí de 10 
a 1 del migdia.
Ara com ara el servei és l’ha-
bitual. Es pot agafar llibres 

en préstec, estudiar a les sa-
les, mirar revistes, connec-
tar-se als ordinadors de la 
Biblioteca o bé aprofitar la 
wifi amb els portàtils. L’úni-
ca planta que no es pot obrir 
amb normalitat és la infantil. 
S’hi pot accedir per agafar 
els llibres en préstec, però no 
està habilitada com a sala de 
lectura.

Horari de la Biblioteca El 
Safareig de Capellades
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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MASQUEFA / LA VEU 

Al llarg d’aquesta set-
mana els professio-
nals dels centres edu-

catius de Masquefa i de La 
Beguda Alta han tingut a la 
seva disposició proves d’auto-
mostra de PCR per a detectar 
la Covid-19. Aquestes mos-
tres facilitades per l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) s’han fet arribar a 
l’Escola El Turó, l’Escola Font 
del Roure, l’Escola Vinyes 
Verdes, l’Institut de Masquefa 
i la Llar d’Infants La Baldufa.
Les proves eren voluntàries i 
anaven adreçades al profes-
sorat, conserges i personal 
de neteja i de menjador de 
les escoles. Aquestes proves 
d’automostra tenen com a 
objectiu millorar la capacitat 
de detectar el coronavirus i 
consisteixen en l’autopresa de 
mostra per a PCR mitjançant 
frotis nasal. En aquest sentit, 

per a garantir que el frotis 
nasal es fa correctament i 
que l’automostra és vàlida, 
s’ha comptat amb la supervi-
sió de professionals sanitaris 
que han ensenyat als usuaris 
com fer-ho i han supervisat 
el procés.
Finalment, també cal recor-

Les proves d’automostra arriben als 
centres educatius de Masquefa

dar que al llarg dels darrers 
dies els professionals sani-
taris del Centre d’Atenció 
Primària de Masquefa, que 
treballen a primera línia de 
la pandèmia, ja han rebut les 
vacunes proporcionades pel 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

MASQUEFA / LA VEU 

El Departament de Cul-
tura de la Generalitat 
de Catalunya ha conce-

dit una subvenció a l’Ajunta-
ment de Masquefa, per valor 
de 3.000€, per a l’adquisició 
d’un total de 184 nous llibres 
per a la Biblioteca Municipal. 
Així, l’ajut econòmic ha per-
mès a l’equipament mantenir 
actualitzada la seva col·lecció 
de llibres en els següents àm-
bits:

Obres generals (2)
Psicologia (8)
Religió (0)
Ciències socials (18)
Ciències pures (1)
Ciències aplicades (12)

Belles arts. Esports (3)
Lingüística. Literatura (3)
Còmic (3)
Narrativa (54)
Narrativa juvenil (5)
Poesia (3)
Teatre (2)
Biografia. Història (2)
Llibres infantils d’imaginació 
(58)
Llibres infantils de coneixe-
ments (10)
L’adquisició d’aquestes obres 
s’ha fet seguint la política de 
desenvolupament de la col-
lecció, tot tenint en compte 
la situació pandèmica viscu-
da al llarg de l’any 2020. Fi-
nalment, també cal destacar 
l’adquisició d’11 exemplars 
d’obres diverses d’autors lo-
cals editades recentment.

L’Ajuntament adquireix prop 
de 200 nous llibres per a la 
Biblioteca Municipal

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa ha arribat a un 
acord amb l’empresa 

Affinity, amb seu al muni-
cipi i dedicada a la fabrica-
ció de productes de nutrició 
animal, per a subministrar 
periòdicament i de forma 
gratuïta pinso sec per a gats 
a l’Associació Animalistes de 
Masquefa.
Enrique Gómez, regidor de 
Medi Ambient, posa en va-
lor aquesta acció liderada pel 
consistori, agraeix a Affinity 
la seva implicació, i explica 
que “l’Associació Animalis-
tes duu a terme una tasca 
essencial al nostre munici-
pi en matèria de protecció, 
adopció i sensibilització dels 
animals que cal seguir pre-

servant”. En aquest sentit, 
l’edil masquefí assegura que 
“aquesta actuació ens per-
metrà dotar de més recursos 
l’excel·lent feina que duu a 
terme l’entitat a casa nostra”.
Així, fruit de les gestions re-
alitzades per l’Ajuntament, 
l’Associació Animalistes 
de Masquefa i Affinity han 
formalitzat un conveni de 
col·laboració. A més, el con-
sistori també dona suport a 
l’associació encarregant-se 
de la recollida, transport i 
entrega periòdica del pin-
so sec per a gats donat per 
Affinity. En aquest sentit, la 
primera donació de pinso ja 
s’ha dut a terme aquesta set-
mana, amb l’entrega de 200 
quilos d’aquest aliment per-
què l’entitat en pugui fer ús 
segons les seves necessitats.

Pinso gratuït per als gats 
de l’Associació Animalis-
tes de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

Dimarts 26 de gener 
Masquefa acollirà 
la primera jornada 

de donació de sang d’aquest 
2021. El Casal d’Avis es con-
vertirà de 10 a 14 i de 17 a 
21 h en punt de recollida de 
sang en una nova iniciativa 
impulsada pel Banc de Sang 
i Teixits.
Per participar en la jornada 
de donació només cal ser 
major de 18 anys i pesar un 
mínim de 50 quilos. El Banc 
de Sang i Teixits, a més, in-
forma que per donar sang no 
cal estar en dejú i que a Cata-
lunya es necessiten 1.000 do-
nacions diàries per satisfer la 
demanda dels hospitals. Per 
això, el consistori encoratja 
els veïns a mostrar, un cop 
més, la seva solidaritat i al-
truisme.

Donació segura
La donació de sang és una de 
les activitats imprescindibles 
que la població pot fer per 
afavorir el funcionament del 
sistema sanitari i l’atenció als 
pacients dels hospitals.
El Banc de Sang, organisme 
del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, 
segueix les mesures de pre-
venció i seguretat i les aplica 
al conjunt de les seves cam-
panyes. Així, entre d’altres 
accions, els donants dispo-
sen de gel esterilitzant en ar-
ribar a l’espai, han de guardar 
una distància mínima amb la 
resta de persones i tenen un 

Participa en la primera jornada de 
donació de sang a Masquefa del 2021

bolígraf d’un sol ús per em-
plenar el qüestionari, entre 
d’altres.
Cal recordar, a més, que la 
Covid-19 no es pot trans-
metre per la sang, sinó per 
via respiratòria, amb la qual 
cosa el procés de donació i 
transfusió disposa de la se-
guretat habitual.
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CALAF / LA VEU 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia ha posat en 
marxa un Pla d’Ocu-

pació especial Covid-19, que 
donarà feina a persones que 
han perdut la feina a causa 
de la pandèmia o que ja te-
nien dificultats per accedir al 
mercat laboral abans d’aques-
ta. El Pla, que porta per nom 
“Prevenció de la Propagació 
de la covid-19 a la Comarca” 
donarà feina durant 9 mesos 
a 14 persones: 5 amb perfil de 
vetlladors municipals i 9 més 
amb perfil d’operaris de suport 
i auxiliars de neteja. Desenvo-
luparan la seva tasca en una 
dotzena de municipis ano-
iencs: el Bruc, Cabrera d’Ano-
ia, Calaf, Capellades, Carme, 
Castellolí, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Rubió, Sant Martí 
de Tous, Santa Margarida de 
Montbui i la Torre de Clara-
munt.
Aquest Pla Especial és una 
convocatòria extraordinària 
del Programa Treball i For-
mació, que pretén pal·liar 
situacions derivades del CO-

VID-19 a través de projectes 
de millora de l’ocupabilitat de 
les persones treballadores, es-
pecialment aquelles que s’han 
quedat sense feina amb motiu 
de l’actual crisi i aquelles que 
tenen més dificultats d’accés 
al mercat laboral, per mitjà 
d’accions d’experiència laboral 
i accions de formació trans-
versal. Amb aquest objectiu, 
les 14 persones contractades, 
més enllà de les tasques a de-
senvolupar, reben accions for-
matives transversals, per tal 
d’augmentar els seus recursos 
personals i les eines de cerca 
de feina.
Els 5 vetlladors municipals 
contribuiran a donar respos-
ta a les noves necessitats de 
comunicació, informació i 
suport a la ciutadania i con-
tribuiran a la recuperació de 
la normalitat, a evitar nous 
contagis i a fer front a la pan-
dèmia. De la seva banda, els 9 
operaris de suport i auxiliars 
de neteja reforçaran els tre-
balls de desinfecció especial 
dels equipaments municipals 
i del mobiliari urbà que són 
utilitzats i compartits per la 

Calaf incorpora una nova treballadora 
de suport de neteja

CALAF / LA VEU 

El projecte per connectar 
la xarxa d’abastament 
d’aigua del municipi de 

Calaf amb la Llosa del Cavall 
avança dins dels terminis ad-
ministratius establerts, d’acord 
amb el compromís adquirit 
entre l’Ajuntament de Calaf, 
l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat i l’Agència Cata-
lana de l’Aigua. 

La connexió amb la Llosa del Cavall 
fa passes endavant

RUBIÓ / LA VEU 

Iguana ha fet arribar la 
seva pròpia xarxa de fi-
bra òptica a Rubió. Amb 

la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Rubió, més d’una 
vintena d’immobles de la 
zona poden gaudir d’una 
connexió a Internet amb un 
servei de proximitat, sobre-
tot al Pla de Rubió i algunes 
cases o masies disperses.
A Rubió, com a la resta de 
municipis on l’operador amb 
seu a l’Anoia hi té desplegada 
la seva pròpia xarxa de fibra 
òptica, Iguana ofereix l’ample 
de banda més elevat de la co-
marca amb fins a 1 Gbps de 
descàrrega i 300 Mbps de pu-
jada per a particulars a preus 
d’allò més competitius. És 
tracta doncs, d’un ample de 
banda d’alta qualitat amb un 
servei de proximitat, quel-
com necessari en els temps 

que corren. Sobre qualsevol 
connexió a Internet s’hi pot 
afegir telefonia fixa, línies de 
telefonia mòbil o televisió, 
així com serveis específics 
per a empreses.
Els rubionencs i rubionen-
ques que ho desitgin ja po-
den demanar l’alta a través 
de la pàgina web www.igua-
na.cat, per telèfon al 93 803 
55 09 o per correu electrònic 
contacte@iguana.cat. També 
poden visitar la botiga que 
Iguana té al carrer Santa Ca-
terina, 32 d’Igualada.
Iguana també està finalit-
zant el desplegament de la 
seva xarxa de fibra òptica a 
Copons, Veciana i Orpí; i té 
previst iniciar fer arribar la 
seva pròpia xarxa de fibra 
òptica a Piera, La Llacuna, 
Sant Joan de Mediona i a 
Montserrat Parc i Sant Pau 
de la Guàrdia del terme mu-
nicipal del Bruc.

El Pla de Rubió ja té fibra 
òptica

ciutadania.
En el cas de Calaf, la persona 
que s’ha incorporat a la plan-
tilla municipal realitzarà tas-
ques de neteja i l’Ajuntament 
assumirà un cost aproximat 
de 2.400 €/persona i la resta de 
salari estarà subvencionat tal 
com s’ha establert en el con-
veni signat entre les diferents 
administracions.  
Aquesta actuació està sub-
vencionada pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i es porta a terme 
d’acord amb les condicions es-
tablertes al Programa Treball i 
Formació, regulat per la Reso-
lució TSF/1419/2020, de 16 de 
juny i l’Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, per la 
qual s’aproven les bases re-
guladores per a la conces-
sió de subvencions per al 
Programa Treball i Forma-
ció, modificada per l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny 
i per l’Ordre TSF/20/2020, 
de 25 de febrer. Podran ser 
cofinançades pel Fons Social 
Europeu en un 50% a través 
del Programa operatiu FSE 
de Catalunya 2014-2020.

El passat 18 de novembre, 
es va aprovar definitivament 
el  “Projecte d’execució de les 
obres de derivació de la cano-
nada de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat al muni-
cipi de Calaf ”. Posteriorment, 
el 9 de desembre, la Genera-
litat  va anunciar en roda de 
premsa l’acord de govern per 
incloure aquesta actuació dins 
del Pla d’Inversions i Reposici-
ons 2019-2023 de la nova ATL 

pública, per valor de 185.868 
euros. 
En aquest sentit, aquest 11 de 
gener, el DOGC (Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya) 
ha publicat l’ordre d’expropia-
ció forçosa dels béns i els drets 
afectats, un dels tràmits admi-
nistratius que s’han de fer per 
seguir amb la connexió amb 
la Llosa del Cavall, que s’efec-
tuarà el pròxim 9 de febrer de 
2021 a Calonge de Segarra.

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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FUTBOL / LA VEU 

UD COLLERENSE ‘B’ 3
CF IGUALADA 2

E l primer equip femení 
del CF Igualada s’es-
trenava en competi-

ció aquest 2021, després de 
l’ajornament del duel davant 
la SD Huesca. Les iguala-
dines havien de viatjar fins a 
Mallorca per enfrontar-se al 
cuer la de categoria, el filial 
de la UD Collerense. 
La primera meitat va ser 
molt completa de l’equip 
visitant, on es controlava 
completament el duel, però 
faltava verticalitat i encert 
de cara al gol. Semblava 
mentida que seguís l’empat 
a zero. Calia seguir remant 
per treure un bon resultat.
A la represa, la recent entra-
da Ari va obrir el marcador, 
fent el zero a un. Però quan 
semblava que les blaves po-
dien jugar amb més tran-
quil·litat, va arribar l’empat 
local, en una jugada aïllada. 
Una galleda d’aigua freda.
L’equip es va refer bé i Sò-

nia va ser capaç de tornar a 
avançar les blaves. No obs-
tant, novament, les locals 
van tornar a igualar l’enfron-
tament, en un llançament de 
falta. Calia tornar a remar 
per reflectir en el marcador 
la superioritat blava.
Les blaves va disposar d’in-
finitat d’ocasions, però els 
pals i la portera local van 
evitar el gol de les catalanes. 
Però el desenllaç encara va 
ser més rocambolesc. Ja al 
minut 94, després d’un refús 
de la defensa visitant, Macià 
va agafar la pilota amb les 
mans i el col·legiat del partit 
ho va interpretar com a ces-
sió. En el llançament poste-
rior, les locals van fer el gol 
de la derrota anoienca.
Una derrota que per res re-
flecteix el viscut al Munici-
pal d’en Rebassa i que deixa 
el CF Igualada amb 16 punts 
a la classificació. La setma-
na vinent, el conjunt blau 
descansarà i no competirà, a 
l’espera de tornar a jugar da-
vant l’equip aragonès el pro-
per 27 de gener a les 19:30.

Derrota tot i avançar-se 
dues vegades

FUTBOL / MARC VERGÉS

La setmana passada 
s’anunciava el relleu a 
la banqueta del primer 

equip masculí del CF Igua-
lada. Una ratxa de set partits 
consecutius sense guanyar, 
amb sis derrotes i un empat, 
provocava la destitució de 
Marc Cabestany i l’arribada al 
conjunt blau de Carlos López. 
El nou entrenador, de 33 anys, 
arriba a mitja temporada pro-
cendent del Rubí, de Primera 
Catalana, amb la intenció de 
revertir aquesta dinàmica ne-
gativa.

En els darrers 10 mesos no-
més has pogut dirigir partits 
oficials al setembre, abans 
que s’aturés la competició de 
Primera Catalana. Imagino 
que ja en tens ganes.
Sí, i tant! A tots els entrena-
dors ens agraden els entrena-
ments d’entre setmana però 
fer-ho sense poder competir 
és diferent. Al final, els partits 
del cap de setmana són el que 
donen sentit a tot.

Havies de debutar diumenge 
i el partit es va suspendre per 
un positiu...
Sí, el debut s’ha hagut de re-
tardar una mica, però aquest 
any ens ho hem de prendre tot 
amb més paciència, que hi ha 
coses més importants que el 
futbol, tot i que per a mi l’es-
port ho és molt. Esperem tor-
nar a la normalitat el més aviat 
possible.

Hi ha algun treball específic 
darrere per gestionar aques-

ta situació anòmala?
Els jugadors ja porten mitja 
volta en competició així que 
segurament hi estan més acos-
tumats que jo. El que sí que 
ens va bé és tenir dos psicòlegs 
esportius al club tant per ges-
tionar els resultats negatius de 
les últimes setmanes com per 
aconseguir aquesta paciència 
que necessitem en temps de 
pandèmia. Hem de tenir els 
jugadors a un bon nivell men-
tal per poder jugar bé a futbol. 
Hem de cuidar tots els detalls.

Com han anat els primers 
entrenaments?
Crec que com a cost tècnic 
hem de tenir la humilitat d’ar-
ribar a un club gran, en un 
equip en molt talent i intentar 
adaptar-nos a ells i que ells 
també s’acostumin a nosal-
tres. Que vegin que el canvi 
d’entrenador no és ni millor 
ni pitjor sinó que a vegades 
al futbol s’han de fer aquests 
canvis buscant el bé del club. 
L’entrada al vestidor crec que 
ha estat molt bona i ara volem 
començar de zero, sense pen-

sar en la mala dinàmica.

Quin és l’estil de joc que 
t’agrada per als teus equips?
M’agrada molt que l’equip es-
tigui organitzat i amb capaci-
tat de sortir ràpid al contraa-
tac, sent verticals i atacar molt 
la porteria rival. Tothom ha de 
defensar, però sempre buscant 
les virtuts de l’equip i que sigui 
un conjunt divertit de veure. 
Per mi defensar és una possi-
bilitat d’atacar. 

Entrenar l’Igualada és el rep-
te més important de la teva 
carrera?
Sí, sens dubte. Crec que no 
és fàcil arribar a tercera divi-
sió en un club com l’Igualada. 
Fins a dia d’avui és el repte 
més il·lusionant. 

T’esperaves que l’Igualada et 
truqués?
Em va agafar totalment per 
sorpresa. Vaig veure que re-
bia trucades de molta gent i 
primer em vaig espantar pen-
sant que havia passat alguna 
cosa greu. Després vaig trucar 

al Sergi Martínez (director 
esportiu del CF Igualada) i 
aquella nit quasi que ja no vaig 
poder dormir. Va ser tot molt 
ràpid i molt il·lusionant. 

Quin és l’objectiu que t’ha 
marcat el club?
Tots volem posar els esforços 

per intentar quedar entre els 
sis primers (la primera fase 
és d’11 equips) i així assegu-
rar-nos no baixar de catego-
ria. Ara bé, amb la dinàmica 
actual hem de pensar que 
cada partit és una final i no 
pensar que encara en queden 
10 per jugar.

Carlos López: “L’entrada a l’equip ha estat bona i ara volem 
començar de zero, sense pensar en la mala dinàmica”

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Pes bicicleta 16.2kg.
Quadre 2.2kg

Autonomia 175 km. 
Bateria 720 wh.

NOVETAT MUNDIAL BH ILYNX RACE CARBON

a partir de 250€/mes 24 quotes sense interessos ja es poden fer reservas unitats limitades
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L’Igualada Rigat acaba la primera volta en llocs de 
promoció de descens
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CH LLORET 5
IGUALADA RIGAT 3

L’Igualada Rigat segueix 
sense poder allunyar 
els seus fantasmes, en 

paraules de Marc Palau, i 
aquest dimarts va deixar es-
capar una bona oportunitat 
de sumar uns punts molt im-
portants contra un rival di-
recte en la lluita per evitar el 
descens. Els arlequinats van 
perdre per 5 a 3 al Munici-
pal de Lloret en un partit en 
que van arribar a perdre per 
5 a 1. Dos gols de Pla i Tety 
Vives van ajustar el marca-
dor i de fet a falta de 2 minuts 
l’equip va disposar d’una FD 
que podria haver propiciat la 
remuntada. El llançament de 
Sergi Pla va anar al pal i els 
punts es van tornar a escapar.
La primera part no va ser 
gens bona pels igualadins que 
al descans perdien per 3 a 0. I 
això que els primer 8 minuts 
van ser absolutament arlequi-
nats. Però sense gol. El Lloret, 
en canvi, en va fer tres molt 
ràpids i van canviar la deco-

ració del partit. El jugador ce-
dit pel Barça, Marc Gonzàlez, 
va ser un malson a la contra 
i va fer els dos primers gols. 
I Plaza ho va rematar, només 
segons després, desviant un 
tir llunyà del mateix Gonzà-
lez. Tot això en només 4 mi-

nuts.
Pitjor es van posar les co-
ses a la segona meitat, quan 
els locals van aconseguir el 
quart amb una mitja volta 
de Farré. I això que els arle-
quinats havien tornat a sortir 
molt endollats i buscaven el 

gol que sí que va aconseguir 
Tety Vives amb un tir potent 
al primer pal. El 4 a 1 dona-
va esperances però només 24 
segons després, un altre cop 
Marc Gonzàlez i un altre cop 
a la contra, va fer el 5 a 1, que 
va acabar sent decisiu.

De tota manera quedaven 12 
minuts i els “rigats” ho van 
intentar. Un altre cop Tety 
Vives de penal i Sergi Pla van 
reduir diferències. Entremig 
va aparèixer l’Elagi aturant 
una FD a Thiel amb el marca-
dor encara 5 a 2.
Els “rigats” ho van intentar 
però no va haver-hi manera 
de fer el quart gol que podria 
haver obert la porta al mira-
cle. Fins i tot, a falta d’1 mi-
nut i 23 segons, els de Linares 
van disposar d’una FD per 10 
faltes del Lloret, però la bola 
de Sergi Pla no va entrar i la 
cinquena victòria, o el segon 
empat, imprescindibles qual-
sevol dels dos, es van acabar 
escapant.
Ara els igualadins hauran 
d’afrontar la segona volta 
amb només 13 punts i amb 
la necessitat d’ampliar aquest 
bagatge, com a mínim amb 
6 victòries més, per poder 
garantir la permanència. I el 
següent rival serà el líder. El 
Liceo. A la Corunya. I sense 
Ton Baliu, que va veure la 
blava contra el Lloret i com-
plirà cicle.Foto: Xavi Garcia

Toni Bou i altres esportistes catalans reivindiquen 
la tornada a les competicions
ESPORT / LA VEU 

Una vintena d’esportis-
tes d’elit i professional 
demanen la represa 

de les competicions esportives 
aturades des de fa mesos per la 
pandèmia. Aquesta setmana 
s’han fet quatre vídeos amb les 
reividicacions d’aquesta vin-
tena d’esportistes. Laia Palau, 
Gemma Mengual, Toni Bou, 
Gerard López i Ferran Bassas 
són els protagonistes de la pri-
mera entrega.
La jugadora amb més partits 
de la selecció estatal de bas-
quetbol, la referent de la na-
tació sincronitzada catalana, 
l’esportista català amb més 
títols mundials, el selecciona-
dor català absolut de futbol i 
el jugador de la Penya es po-
sen al capdavant d’una àmplia 
representació d’esportistes 
catalans que surten en defen-
sa de l’esport de base i federat 
del país, que fa mesos que no 
pot competir ni entrenar amb 
normalitat.

La reivindicació
El vídeo forma part d’una 

campanya de les federacions 
esportives catalanes, el CO-
PLEFC i la UFEC, que compta 
amb altres noms de referència 
internacional, un clar exemple 
del talent i els èxits de l’esport 
català arreu. Esportistes de di-
ferents disciplines, campions 
i medallistes olímpics, mun-
dials i continentals reclamen 
la tornada a les competicions 
i els entrenaments; i advertei-
xen sobre el risc que suposa 
pera les entitats l’aturada total 
en què es troba immers el sec-
tor.
També recorden que l’esport 
és segur, després que el sector 
hagi establert protocols, me-
sures de seguretat, i l’activitat 
esportiva hagi notificat un ín-
dex de contagis molt baix; a 
més, asseguren que fer esport 
és salut i una arma contra la 
covid19 per a tota la ciutada-
nia; i avisen que s’està posant 
en risc el model d’èxit i talent 
del futur de l’esport català.

Esportistes compromesos
Gerard Esteva, president de 
la Unió de Federacions, ha 
expressat “el compromís” de 

tots els esportistes que han 
participat en la campanya. 
“Sovint ens diuen que els es-
portistes mai es mullen”, ha 
recordat, però la situació a 
què “ens ha portat la crisi de 
la pandèmia i unes decisions 
del govern injustes, despro-
porcionades i arbitràries ha 
despertat el món de l’esport”, 
ha afegit Esteva. Si no s’ac-

tua ja, i no es permet que 
“els nostres menuts puguin 
entrenar i competir, demà 
no hi haurà referents espor-
tius que donin èxits al país”, 
ha reblat. 

Ajuts per evitar la fallida
Les federacions esportives i 
els clubs necessiten repren-
dre amb urgència l’activitat 

esportiva amb entrenaments 
i competicions, però tam-
bé rebre ajuts directes que 
compensin les pèrdues des-
prés d’un any que ha deixat 
el sector tocat de mort les 
ajudin a sortir endavant. 
A més, aquests ajuts han 
d’anar directes al sector, 
l’única manera de garantir 
la seva viabilitat.
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Un nombrós grup d’at-
letes del CAI Petro-
miralles, participaren 

dissabte i diumenge a les Pro-
ves de Control que inaugura-
ven la temporada de pista co-
berta en el nou emplaçament 
del Palau Sant Jordi de Barce-
lona, que substitueix la pista 
coberta de Catalunya de Saba-
dell, no disponible actualment 
per la pandèmia. Els partici-
pants hagueren de complir les 
normes i restriccions sanitàri-
es corresponents, per la pan-
dèmia de la covid-19.
Van sobresortir les victòries 
absolutes de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en llargada, amb 
7,18 m. i de Naima Ait Alibou 
en els 1.500 m.ll. amb 4’36”13. 
També de Pol Roca en l’alçada 
Sub-20 amb 1,90 m., de Carla 
Bisbal en els 800 m.ll. Sub-18, 
amb 2’14”77 i de Mar Bucha-
ca en els 60 m.ll. Sub-16 amb 
8”09. Hèctor Ramos era 2n en 
alçada absoluta amb 2,01 m., 
mateix registre que l’entrena-

dor del CAI Eduard Fàbregas 
(Intec Zoití). Gerard Suriol va 
debutar com atleta del CAI en 
aquesta competició.
Aquests foren els registres 
assolits pels atletes del CAI 
Petromiralles participants als 
Controls Absoluts, Sub-20, 
Sub-18 i Sub-16 de dissabte i 
diumenge al Palau Sant Jordi 
de Barcelona:

Control absolut dissabte 
16/01:
– S. alçada m. – 2n, Hèctor 
Ramos – 2,01 m.
– 800 m.ll. m. – Gerard Suriol 
– 2’02”84

Control absolut diumenge 
17/01:
Salt Lllargada m. – 1 – Jordi 
Y. Matsuoka – 7,18 m. –
– 4 – Aitor Caldito – 6,67 m. 
– Oriol Castells – 6,44 m. 
– Darío Sirerol – 5,86 m. 
– 1.500 m.ll. f. – 1ª – Naima 
Ait Alibou – 4’36”13 
– 1.500 m.ll. m. – Gerard Su-
riol – 4’22”23 
– 60 m.ll. – Oriol Castells – 

7”45 
– Salt Lllargada f. – 3 – Marta 
Galló – 5,59 m.
– Salt perxa m. – Theo Ruiz 
nuls
– Llanç. pes – Ramon Sánc-
hez P. – 12,27 m.

Control Sub-18 – S-20 – 16-
01:
– Salt alçada m.S20 – 1 – Pol 
Roca – 1,90 m. 
– 800 m.ll. f. S-18 – 1 – Carla 
Bisbal – 2’14”77 
– Triple salt f.S-18 – Andrea 
Gil – 10,01 m. 
– Salt alçada m.S-18 – Isaac 
Baltà – 1,67 m. 

Control Sub-16 – 16/01:
– Salt llargada m. – 3 – Rubén 
Sánchez – 5,67 m. 
– 60 m.ll. m. 3 – Rubén Sánc-
hez – 7”63 
– 60 m.ll. f. – 1 – Mar Bucha-
ca – 8”09 
– 3.000 m.ll. f. – 3 – Clara En-
rich – 11’26”58 
– 3.000 m.ll. m.- 4 – Oriol 
Alonso – 9’44”54 

Atletes del CAI participen als Controls 
Indoor del Palau Sant Jordi

El UECANOIA s’imposa 
a tres de les curses 
virtuals de l’Anoia

CURSES DE MUNTANYA   / 
LA VEU 

Aquest any les curses 
estan agafant un altre 
aire amb els confina-

ments i les mesures dictades 
pel govern de la Generalitat. 
Tres de la típiques de la co-
marca han passat de la mo-
dalitat presencial a la virtual, 
i en totes elles membres de la 
secció de curses de muntanya 
de la UECANOIA han acon-
seguit les primeres posicions.
La primera de les tres en tan-
car les seves dates de parti-
cipació va ser la “Hivernal 
Panna el Bandoler” de Sant 
Martí de Tous amb un recor-
regut de trail i un de Btt. Al 
de trail d’11,33km i 350m de 
desnivell positiu, la primera 
posició absoluta masculina 
se l’enduia Marc Oller. Per la 
femenina Georgina Gabarró 
quedava segona seguida per 
les també membres del club 
Sílvia Roca 4a i Sílvia Biosca 
5a.
A Vilanova del Camí es va ce-
lebrar la “Pujada als dipòsits” 
(que amb la versió virtual 

s’anomenà “El Sant Dipòsit”) 
amb dues distàncies, acon-
seguint un podi taronja a la 
llarga de 4.81km amb la pri-
mera posició de Joan Rosich, 
Albert Ferrer 3r i Marcel Rey-
mundi 4t. En categoria feme-
nina la Marta Segura s’enduia 
la primera posició. Pel què fa 
a la curta de 2,38km David 
Patiño quedava primer seguit 
d’en José Angel 3r.
La darrera en finalitzar les 
dates de celebració ha estat la 
“Cursa de l’Esquiador”, ubica-
da enguany a Castellolí i que 
ha presentat 2 circuits de trail 
i 2 de BTT. Al circuit de trail 
curt de 10,2 km s’ha imposat 
Marc Oller en categoria mas-
culina i Georgina Gabarró 
en la femenina, seguida per 
Sílvia Roca en 4a posició. Al 
circuit llarg de 16,9km la ven-
cedora en categoria femenina 
ha estat Georgina Gabarró.
Evidentment no és el mateix, 
però les ganes de competir 
i fer córrer el crono hi són. 
Mentre esperem temps mi-
llors, les curses virtuals són 
una opció prou bona per es-
prémer als corredors.Foto: Mique Merino / Federació Catalana Atletisme

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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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El dia 7 de febrer co-
mença la temporada 
del primer semestre de 

2021 de teatre, música i dansa 
del Teatre Municipal Ateneu, 
amb l’obra De mares i filles 
amb la Mont Plans i l’Annabel 
Totusaus, dues grans actrius 
que ens arribaran al fons de 
l’ànima amb una barreja de 
riures i llàgrimes. Les entra-
des es poden comprar a par-
tir del dia 20 de gener per es-
pectacles separats, sempre en 
línia, al web teatremunicipa-
lateneu.cat. De tota manera, 
encara es poden adquirir els 
abonaments de temporada, 
sempre que hi hagi disponi-
bilitat de les sis obres com a 
mínim.
La taquilla del passatge Vives 
obre els dijous d’11 a 13 h i 
de 18 a 20 h i una hora abans 
de cada espectacle. La taqui-
lla del carrer Garcia Fossas no 
estarà operativa per limitar la 
presencialitat.

Hi ha un abonament per a 
tota la temporada a un preu 
60 euros que inclou les cinc 
obres de teatre i, de regal, l’es-
pectacle de BCN City Ballet 
La consagració de la prima-
vera.

Espectacles de la temporada 
(inclosos a l’abonament)
De mares i filles (7 de febrer). 
Paco Mir és més conegut com 
a component del Tricicle, 
però és autor i director d’una 
colla d’espectacles. Mont 
Plans i Annabel Totusaus 
donen vida a una mare i una 
filla que es retroben a l’hospi-
tal després de cinc anys de no 

parlar-se. Els secrets familiars 
ens porten per una frenètica 
revisió de vida i d’emocions. 
Un dia qualsevol, (28 de fe-
brer). Les Antonietes presen-
ten l’espectacle escrit i dirigit 
per Oriol Tarrason. Imma 
Colomer, Anabel Castan, 
Pep Ferrer i Quimet Pla són 
els protagonistes que viuen a 
la residència Bon Repòs. La 
influència de la Solange i les 
seves ganes de viure canviarà 
la vida dels seus companys. 

Una comèdia divertida i pu-
nyent a l’entorn de la realitat 
de la gent gran que parla so-
bre l’amistat, l’amor, la vellesa 
i la solitud. 
Alguns dies d’ahir, (14 de 
març), Jordi Casanovas ha 
escrit l’obra interpretada per 
Míriam Iscla, Abel Folk, Ma-
ria Ossó i Francesc Cuéllar 
dirigits per Ferran Utzet. La 
família Font veu capgirada 
la seva quotidianitat amb els 
fets polítics que esdevenen 
a Catalunya durant els me-
sos de setembre i octubre de 
2017. Al voltant de la taula, 
tots ells aprendran a com-
prendre els pensaments i les 

postures dels altres. Un llarg 
viatge emocional i polític que 
ha entrat a les llars catalanes.
Els gossos (28 de març) de 
l’autor i director Nelson Va-
lente, ens mostra la infelicitat 
en una família convencional. 
L’espectacle és protagonit-
zat per Mercè Arànega, Joan 
Negrié, Albert Pérez i Sandra 
Monclús. L’escenografia és del 
montbuienc Albert Pascual. 
Dues parelles es reuneixen 
per celebrar els quaranta anys 

de la Laura. Avui, al metro, 
un desconegut li ha dit algu-
na cosa a cau d’orella. Aquest 
fet converteix en un camp de 
batalla la seva vida familiar. 
El mètode Grönholm (11 
abril) de Jordi Galceran des 
de l’any 2003 és un dels grans 
èxits del teatre català contem-
porani. Enric Cambray, Marc 
Rodríguez, Mar Ulldemo-
lins i David Verdaguer són 
els quatre actors que aquest 
cop es posaran a la pell dels 
candidats. Els espectadors 
viuran una comèdia de riu-
res assegurats, perquè no hi 
ha res més divertit que veure 
les misèries de qui vol pujar 

a l’ascensor d’una millor vida 
social. La direcció és de Sergi 
Belbel que afirma que: “En el 
teatre hi ha fracassos, aventu-
res, èxits i fenòmens. El mèto-
de Grönholm entra en aquesta 
última categoria”.
La consagració de la prima-
vera (2 de maig) és una de 
les obres cabdals d’Igor Stra-
vinsky i una de les peces or-
questrals més importants del 
segle XX. Un cant a la poesia, 
la vida, la natura, la fertilitat 
que explica el mític sacrifici 
d’una adolescent obligada a 
ballar fins a la mort per acon-
seguir la benevolència dels 
déus. L’espectacle de dansa 
de la companyia BCN City 
Ballet, que compta amb una 
segona part amb un repertori 
divers, ha estat coreografiat 
per Carlos Bonilla i dirigit 
per Georgina Rigola.

Música a l’Ateneu
La programació musical 
comptarà amb diversos es-
pectacles. Pel que fa a l’activi-

tat pròpia, l’Orquestra Terres 
de Marca (13 de març), amb 
la soprano Ulrike Haller i el 
director igualadí Daniel Mes-
tre, oferiran un programa 
amb una de les obres impres-
cindibles per a orquestra de 
corda: Les Il·luminacions, de 
Benjamin Britten, amb poe-
mes de Rimbaud. L’acompa-
nyaran les vibrants Vistes al 
Mar, de Toldrà, basada en 
poemes de Maragall i tres 
cançons amb textos de Car-
ner, Garcés i Sagarra.
Project’Òpera presentarà 
Òpera duets (27 de febrer) 
un concert líric amb els prin-
cipals duos de tenor i barí-

Teatre, música i dansa en la nova temporada del 
Teatre Municipal l’Ateneu
Es podrà gaudir d’obres com “De mares i filles”, “Alguns dies d’ahir”, “El mètode Grönholm” o el ballet “La consagració de la 
primavera”, a més de diversos concerts i les propostes de teatre familiar de la Xarxa

ton de la història de l’òpera 
romàntica. Fragments dels 
Pescadors de perles (Bizet), La 
Giocconda (Ponchielli) i La 
forza del destino i Otello (Ver-
di), interpretats pel tenor Da-
niel Muñoz i el baríton Fer-
nando Álvarez, acompanyats 
al piano per Ricardo Estrada.
Els Amics de l’òpera d’Igua-
lada organitzen un concert 
de Il Trovatore (21 de març). 
És una de les grans òperes del 
Verdi jove però madur, en la 
qual es barreja tensió dramà-
tica amb algunes de les mi-
llors pàgines musicals i això 
dona com a resultat una obra 
d’amor, gelosia i venjança que 
creix intensa i imparable cap 
un final catastròfic. Adap-
tació de l’obra de Verdi amb 
acompanyament de piano.

Teatre familiar
La Xarxa aquest hivern pre-
senta un espectacle mensu-
al. La companyia lleidatana 
Campi Qui Pugui oferirà 
Camí a l’escola (21 de fe-

brer). L’extraordinària his-
tòria de tres germanes que 
s’enfronten a obstacles i pe-
rills diàriament per arribar 
a l’escola. Infants autònoms i 
capaços, amb ganes d’apren-
dre i canviar el seu món. Ins-
pirada en el documental “Sur 
le chemin de l’école” de Pas-
cal Plisson.
Teatre Mòbil i Marcel Gros 
es retroben després de tren-
ta anys per representar Re-
member Show (21 de marc). 
Un homenatge a l’ofici de pa-
llasso, al riure, a l’humor i a 
l’amistat que els serveix per 
reinterpretar els seus llegen-
daris números de clown.
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LLIBRES / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada, 
per mitjà del Departa-
ment de Promoció Cul-

tural, han impulsat l’edició del 
llibre El Circ a Igualada, 1883-
2020, un viatge emocional en 
què l’autor, Josep Elias i Farré, 
ha recopilat totes les notícies 
i anècdotes relacionades amb 
la presència dels diferents 
circs que han visitat Igualada 
i amb les seves pròpies vivèn-
cies relacionades amb l’art del 
“més difícil encara” que l’han 
acompanyat al llarg de la seva 
vida. A més de la seva dilatada 
trajectòria en diversos mitjans 
de comunicació local, entre 
els quals destaquen la Revista 
Vida... i La Veu de l’Anoia, set-
manari en què ha col·laborat 
des del primer número, Josep 
Elias també ha estat corres-
ponsal a Igualada de la revista 
Circo i actualment col·labora 
en la revista trimestral Zirkòli-
ca, considerada la millor publi-
cació de circ del país. El llibre, 
que inclou material de l’arxiu 
particular de l’autor i una ex-
tensa recerca periodística, ar-
renca amb el primer precedent 
circense documentat a Iguala-
da, que parla d’una companyia 

de gimnastes que va actuar el 
1883, i acaba amb les darreres 
actuacions de l’any 2020, ja 
amb les restriccions sanitàries 
provocades per la pandèmia. 
Per tant, és un recorregut des 
dels primer acròbates ambu-
lants de finals del segle XIX 
fins als grans circs que paraven 
a la ciutat cada Festa Major, 
afegint-hi els circs contempo-
ranis que han evolucionat per 
adaptar-se al segle XXI. A més 
de repassar de manera força 
exhaustiva les companyies i els 
artistes de circ que han actuat 
a Igualada, el llibre també ex-

plica anècdotes com les entre-
vistes que Joan Armengol va 
fer dins d’una gàbia plena de 
lleons i d’alt d’un trapezi, on va 
conversar amb la famosa ar-
tista Pinito del Oro, o l’ensurt 
provocat per una lleona que 
es va escapar i va rondar lliu-
rement pels carrers de la ciutat. 
L’autor també dedica un capítol 
a destacar les figures del crític 
de circ Joan Tomàs i la tam-
bé igualadina Marina Tomàs, 
mare dels germans Raluy. El 
regidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, ha destacat que: 
“Som afortunats de poder fer 

La història del circ a Igualada, recollida en un llibre 
de Josep Elias i Farré

públic el llegat de Josep Elias, 
un treball constant i persistent 
al llarg dels anys, per arribar 
a aquest llibre que ens mostra 
unes magnífiques il·lustracions 
provinent de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal i l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, que el converteixen 
en un document i testimoni 
rellevant de les arts del circ”. 
Per la seva banda, Josep Elias, 

de 89 anys, s’ha mostrat satis-
fet per haver pogut fer aquesta 
aportació a la bibliografia local 
a partir de la seva passió per 
tot allò que envolta el món del 
circ. L’edició d’aquest llibre té 
com a punt de partida el ma-
terial recollit per l’autor en l’ex-
posició “Que comenci la fun-
ció!”, inclosa en el programa de 
la Festa Major de 2019

‘Els nous ravals igualadins (1745-1835)’ de Xavier Jorba, un nou 
monogràfic editat per l’Arxiu Comarcal d’Igualada
HISTÒRIA / LA VEU 

Es tracta d’un nou mo-
nogràfic de la col·lec-
ció ‘L’arxiu. Publica-

cions de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia’ amb el títol Els 
nous ravals igualadins (1745-
1835), una investigació rea-
litzada pel Dr.  Xavier Jorba i 
Serra (Igualada, 1965). 
Xavier Jorba és doctor en 
Història Moderna per la 
Universitat de Barcelona i 
té un premi extraordinari de 
Doctorat per la tesis publi-
cada el març del 2011, Una 
comunitat rural de la Cata-
lunya Interior. Òdena S. XVI 
i S. XVII, que és una anàlisi 
exhaustiva de l’ordre i el de-
sordre de la societat odenen-
ca dels segles XVI i XVII. És 
professor de secundària de 
l’Acadèmia Igualada i vocal 
de la Societat Catalana d’Es-
tudis Numismàtics, filial de 
l’IEC. Actualment treballa 

en el projecte de recerca «Es-
tudi demogràfic de l’Andorra 
moderna (ss. XVI-XIX)», al 
costat dels doctors V. Gual, J. 
Boyreu, R. Masdéu, S. Gual i 
A. Sastre. Ha publicat diver-
sos articles a Revista d’Igua-
lada, a l’Institut d’Estudis 
Catalans i a la Miscel·lània 

Aqualatensia (Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada) 
amb temes relacionats amb  
la comarca de l’Anoia durant 
l’Edat Moderna.
En aquest cas, Xavier Jorba fa 
un estudi rigorós del creixe-
ment urbà igualadí del segle 
XVIII. La població va passar 

de 1630 habitants el 1719 
a 4925 habitants el 1786 fet 
que va comportar la necessi-
tat d’estendre’s fora muralles 
amb la creació de nous ravals 
i noves vies i carrers. A partir 
de fonts documentals notari-
als, sagramentals, judicials 
i municipals de l’Arxiu Co-

marcal de l’Anoia,  l’autor 
analitza  cada establiment i 
cada tipus de contracte ex-
traient-ne el preu del pam 
del sòl urbanitzable, els 
noms, cognoms, oficis i llocs 
de procedència dels prota-
gonistes, les característiques 
de les cases, les afrontacions 
... fins a completar les dades 
que permeten explicar el 
creixement de cada carrer.
Tal com diu Valentí Gual al 
pròleg, “Xavier Jorba  ens ho 
explica  carrer a carrer, nom 
a nom, dada a dada, pas a 
pas. És un exercici impres-
sionant d’història local ben 
elaborada....”.
Una obra que aporta un 
nou aspecte de la història 
d’Igualada, d’una forma mi-
nuciosa i metòdica i que a 
més del creixement urbanís-
tic ens dóna informació de 
tot el que va comportar en 
la vida dels igualadins del 
segle XVIII i XIX.
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TEATRE / LA VEU 

Diumenge 24 de gener, 
a les 7 de la tarda, 
arriba al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu Una història 
real, de Pau Miro, protago-
nitzada per Julio Manrique, 
Mireia Aixalà, Nil Cardoner 
i Tilda Espluga. L’obra refle-
xiona sobre les ferides emo-
cionals d’un fill i un pare 
davant la pèrdua de la mare i 
l’esposa. Com que l’espectacle 
ha estat reprogramat a causa 
de la covid-19, i es mantenen 
les restriccions de mobilitat, 
les persones d’altres munici-
pis de la comarca que tinguin 
l’entrada i no hi puguin assis-
tir cal que enviïn un missatge, 
com a màxim el dissabte 23 
de gener a entrades@teatre-
municipalateneu.cat per re-
cuperar l’import. Venda d’en-
trades a taquilla del Passatge 
Vives, els dijous d’11 a 13 h i 
de 18 a 20 h i una hora abans 
de cada espectacle, també al 
web teatremunicipalateneu.
cat. Aforament reduït. 

Una història real
Un escriptor aconsegueix pu-
blicar un gran èxit, després 
d’unes publicacions medio-
cres, quin és el secret? Abor-
dar obertament la mort que 
va patir la seva dona després 
d’una llarga malaltia. Ara està 
a punt de publicar el seu se-
gon gran èxit, però s’haurà de 
replantejar tot el que ha cons-
truït fins al moment en rebre 
una xocant notícia sobre el 
seu fill. Fins a quin punt és 
ètic vendre les vivències de 
la gent que ens rodeja? Fins 
a quin punt és ètic deixar ti-
rada la teva editorial enmig 
de la publicació del teu nou 
gran èxit? Què es pot fer quan 
l’has cagat tant que ja no pots 
tirar enrere? Pau Miró abor-
da aquestes qüestions en un 
exercici de sinceritat i in-
trospecció acèrrima Gesti-
onar un dol no és gens fàcil. 
Però fer net és una necessitat, 
una teràpia beneficiosa per 
a l’ànima per poder tirar en-
davant. Què passa quan els 
buits emocionals i educatius 
fan que un jove busqui refu-
gi desesperadament? Què pot 
portar un jove de família pro-
gressista a coquetejar amb la 
ultradreta supremacista? És 
la por? La solitud? O la man-
ca de referents sòlids?
Un adolescent que se sent 

desemparat i incomprès. Un 
pare absorbit per la seva pro-
fessió. Un dol per gestionar. 
Una novel·la pendent de ser 
publicada. Una butaca atroti-
nada, plena de records, al bell 
mig del menjador. Un secret 
que pot acabar amb tot. I a 
l’exterior, el món no sembla 
anar millor: el discurs de la 
por agafa força, les esquerdes 
del pensament progressista 
són cada vegada més grans i 
l’individualisme ferotge im-
pera. La clau és la supervi-
vència. 

Pau Miró 
L’autor, reconegut amb el pre-
mi Butaca al millor text 2012 
per Els jugadors (pel qual va 
rebre també el premi Ubú a 
Millor text estranger a Ità-
lia) o el Premi de la Crítica 
Teatral de Barcelona el 2009 
per les tres peces de La trilo-
gia animal, és també un dels 
dramaturgs catalans contem-
poranis amb major projec-
ció internacional. Les seves 
obres s’han traduït a diverses 
llengües i s’ha estrenat amb 
diversos muntatges arreu del 
món.
Pau Miró volia escriure una 
obra contra Steve Bannon i 
els seus intents reeixits d’ins-
taurar partits i moviments 
polítics d’ultradreta a mig 
món. Diu que li provoca es-
tupefacció, que el discurs hagi 

arrelat amb tanta facilitat en 
tan poc temps: “però mentre 
escrivia aquesta obra he anat 
descobrint que en el fons allò 
que m’amoïnava eren les es-
querdes dels discursos supo-
sadament progressistes. Les 
contradiccions, la hipocresia 
i la confortabilitat en la qual 
s’han instal·lat són alarmants. 
No pretenc establir una rela-
ció de causa i efecte entre l’as-
cens de la ultradreta i aquesta 
anèmia del pensament de l’es-
querra, però probablement hi 
ha punts de concomitància. 
Com que aquest pensament 
d’esquerres és el que em re-
presenta és sobre això que 
he intentat posar-hi el focus, 
però una vegada més fent-ho 
des de l’àmbit domèstic: com 
es filtra la política en el dia a 
dia d’una família?
Una història real s’articula 
en la relació entre un pare i 
un fill. El pare és escriptor i 
el - fill fa poc que ha entrat a 
la universitat. Tots dos estan 
marcats per la mort prematu-
ra de la mare, la dona de l’es-
criptor. El dol els ha allunyat, i 
entre tots dos hi ha una man-
ca d’empatia total. Per sobre-
viure a aquest dolor cadascú 
s’ha construït el seu propi re-
lat. (Qui no controla el relat, 
no controla els fets). Viuen en 
una ficció que els allunya l’un 
de l’altre, i també dels altres. 
Podríem dir que viuen en un 

“Una història real”, de Pau Miró, diumenge, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

món que no existeix, en una 
ficció que pretenen controlar 
però que els controla a ells. I 
qui no viu entaforat en el re-
lat en què s’ha construït, as-
sumint només arguments que 
reforcin les pròpies convicci-
ons? De tota manera aquest 
text és un esforç per arribar a 
apropar-se a l’altre. Sigui qui 
sigui l’altre. Perquè no veure 
l’altre és perdre’s el món. Per-
què poden néixer monstres 
fruit d’aquesta desconsidera-
ció cap a l’altre. “Aquest es-
forç per apropar-se a l’altre“ 
és el que han fet el Julio, la 
Tilda, la Mireia i en Nil per 
explicar
aquesta història real i jo els hi 
estic profundament agraït”.

CULTURA / LA VEU 

Jordi Camins. “Svalvard. Al 
nord del cercle polar àrtic 
(glaciología)” és la nova pro-
posta per a dilluns que ve de 
l’AUGA. 
A mig camí entre el límit sep-
tentrional de Noruega (Cap 
Nord) i el Pol Nord, emergeix 
en ple Oceà Glacial Àrtic l’ar-
xipèlag  Svalvard, el darrer re-
ducte on la “civilització” s’ha 
establert per intentar estudiar 
i conèixer els efectes de l’es-
calfament global. Entre el gel 
glacial, l’os polar i uns paisat-
ges increïbles entendrem els 
efectes del canvi climàtic al 
“Gran Nord”, i també perquè 
la cobdícia humana amenaça 
de nou aquests territoris. 
Com sempre, podreu seguir 
la xerrada a través del Canal 
Taronja en directe a les 6 de 
la  tarda.

Jordi Camins 
parlarà sobre 
glaciologia a 
l’AUGA

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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UN TRIMESTRE 
CONFINATS
Una exposició que mostra els tre-
balls dels alumnes igualadins durant 
el confinament i que ens fa memòria 
de tot el que hem viscut.
Fins el 30 de gener a la Sala d’Expo-
sicions de la Biblioteca Central

ARTESANIA
de M. Teresa Costas
Art fet a mà per decorar la casa, per 
vestir-se, per a la lectura, per rega-
lar...Idees senzilles i pràctiques per 
fer artesania fàcilment, des de casa. 
Del 15 de gener al 12 de març al 
Punt de Lectors de la Biblioteca 
Central

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

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

ELS TRES TOMBS 
D’IGUALADA, 
CULTURA I TRADICIÓ
Cicle Catalunya des dels arxius: es-
deveniments i festes populars digi-
tals. Uns documents en format vídeo 
que es conserven a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia.. 
Fins al 24 de gener, en línia a la 
Xarxa d’arxius municipals.

CULTURA / ANC 

La presidenta del Gremi 
de Llibreters, Maria 
Carme Ferrer, ha cri-

ticat aquest dimecres la “dei-
xadesa” del Govern amb les 
llibreries, després que l’exe-
cutiu hagi aprovat mantenir 
les restriccions dues setma-
nes més. Això significa que 
les llibreries no podran obrir 
en cap de setmana i les de 
més de 400 metres quadrats, 
a més, continuaran tanca-
des també durant la setmana 
perquè no poden acotar l’es-
pai, com s’havia interpretat 
fins ara. En declaracions a 
l’ACN, Ferrer ha criticat de 
nou que no es consideri les 
llibreries com a bé essencial 
i ha demanat ajudes a l’exe-
cutiu davant les pèrdues que 
tenen tant les llibreries com 
els comerços en general.
Ferrer ha mostrat de nou la 
seva preocupació pel fet que 
les llibreries no siguin consi-
derades bé essencial. Ha re-
cordat que el 22 de setembre 
es va decretar la cultura com 
a bé essencial: “No s’entén 
que els llibres, que donen 
vida en aquesta època tan 
difícil, no es considerin com 
un bé essencial com ha dit el 
mateix Govern”.
Ha admès que tenien confi-
ança en poder canviar la si-
tuació després de les gestions 
que han dut a terme amb el 

Departament de Cultura. 
Ferrer ha insistit que la de-
cisió del Govern amb les lli-
breries ha estat “una errada. 
No vull creure que ha estat 
mala voluntat, però sí ha es-
tat deixadesa”, ha assegurat.
S’ha mostrat molt crítica en 
què llibreries de més de 400 
metres quadrats no puguin 
obrir cap dia a la setmana. 
En aquest context, ha dema-
nat que “hi hagi uns ajuts per 
a tot el que es perd no només 
a les llibreries, sinó a tot el 
comerç”. Ferrer ha defensat 
que siguin considerats un bé 
essencial i les llibreries pu-
guin obrir els caps de setma-

na i les de més de 400 metres 
quadrats puguin obrir tota la 
setmana.

El Gremi de Cinemes de 
Catalunya veu “positiva-
ment” que les sales seguei-
xin obertes
El president del Gremi de 
Cinemes de Catalunya, Ca-
milo Tarrazón, ha assegurat 
aquest dimecres que és “po-
sitiu” que les sales segueixin 
obertes dues setmanes més 
sobretot “veient el panora-
ma en el conjunt de l’Estat”. 
Tarrazón ha reaccionat així, 
en declaracions a l’ACN, a 
l’anunci del Govern de pror-

rogar les mesures vigents, 
que estableixen confinament 
municipal i un topall del 50% 
de l’aforament dels cinemes 
tant en espais oberts com 
tancats, amb un màxim de 
500 persones per sala. Tot i 
això, Tarrazón ha dit que ve-
uen amb “frustració” la me-
sura del Govern “perquè vol 
dir que les llibreries seguei-
xen tancades en cap de set-
mana i que el confinament 
municipal, que penalitza 
molt els cinemes, continua 
en marxa”.
Tarrazón ha manifestat que 
és “positiu” que les sales de 
cinema segueixin obertes 

Els gremis del món de la cultura expressen la seva 
preocupació per les afectacions de les restriccions
Llibreries, teatres i sales de cinema expressen la seva preocupació per les conseqüències que el confinament municipal 
i les restriccions per als comerços estan provocant

sobretot veient la situació a 
l’Estat. “Moltes comunitats 
han revisat els seus plans 
que han comportat tanca-
ments i noves restriccions 
i el mantenir les activitats 
culturals que estan obertes 
demostra el compromís per 
part del Departament de 
Cultura amb el sector”, ha 
assegurat.

Els teatres admeten que 
allargar dues setmanes el 
confinament municipal els 
perjudica “moltíssim” 
La presidenta de l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya (ADETCA), Isabel 
Vidal, ha assegurat en decla-
racions a l’ACN que la pròr-
roga del confinament muni-
cipal perjudica “moltíssim” al 
sector teatral, que depèn molt 
dels moviments de població. 
Vidal ha reaccionat així a 
l’anunci del Govern de pror-
rogar dues setmanes més les 
mesures vigents, que establei-
xen confinament municipal 
i un topall del 50% de l’afo-
rament dels teatres. Malgrat 
tot, la presidenta d’ADETCA 
ha agraït que es mantinguin 
els teatres oberts, ja que “és 
l’única manera de donar feina 
i servei al ciutadà”, ha dit. Així 
mateix, Vidal confia que aviat 
puguin recuperar “certa nor-
malitat”, amb menys restric-
cions d’aforament i mobilitat.



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.

PRINCIPIS DE 1930.
PRIMERES VEHICLES DE TRANSPORT DE PASSAT-
GERS PROPIETAT DE LA HISPANO IGUALADINA, I 
MARCA “HISPANO SUÏSSA”. 

Fixeu-vos amb el dipòsit de la benzina situat al sostre i 
amb la cabina del xofer oberta, sense portes!

Fotografia originària dels Arxius de la Hispano Igualadina.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Ar-
xiu a càrrec d’aquesta 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 Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

CULTURA / LA VEU 

El jurat del 1r. Concurs 
de Pessebres per Ins-
tagram, format per 

membres designats per l’As-
sociació de Veïns del Barri de 
Santa Caterina i del Departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada ha 
emès el veredicte següent:

PESSEBRES TRADICI-
ONALS – MODALITAT 
ADULTS
1r. Premi: pessebre de @jor-
diriba2009
2n. Premi: pessebre de @
lluisbalsellscastell
3r. Premi: pessebre de @gon-
zalezsandraserrano

PESSEBRES TRADICIO-
NALS – MODALITAT IN-
FANTIL
1r. Premi: pessebre de @san-
ti_perez_cantos
2n.Premi: pessebre de @gus-
temsdiaz
3r. Premi: pessebre de @judit-
give
PERSONATGES DE PES-

SEBRE – MODALITAT 
ADULTS
1r. Premi: Mare de Déu Nina 
Pallarès @castellspallares
2n. Premi: Sant Josep de Da-
vid Castells @castellspallares
3r. Premi: Pastor de Miquel 
Castells @castellspallares

PERSONATGES DE PES-
SEBRE – MODALITAT IN-
FANTIL
1r. Premi: Àngel de Rut Cas-
tells @castellspallares

2n. Premi: Pastoret de Martí 
Lladó @castellspallares
3r. Premi: Pastora d’Abril Lla-
dó @castellspallares
Recordem que els premis són 
els següents:
PESSEBRES TRADICIO-
NALS
A) Pessebres infantils (fins a 
12 anys): 1r premi de 100 € ; 
2n. premi 75 €; 3r. premi 50 
€, en vals de material escolar
B) Pessebres d’adults: 1r pre-
mi de 150 € ; 2n. premi 100 €; 

Veredicte del Jurat del i Concurs de Pessebres per 
Instagram d’Igualada

3r. premi 75 €
PERSONATGES DE PESSE-
BRE
A) Participants infantils (fins 
a 12 anys): 1r. premi: 100 €; 
2n. premi: 75 € i 3r. Premi: 50 
€, en vals de material escolar
B) Participants adults: 1r pre-
mi de 150 €; 2n premi 100 € i 
3r premi 75 €
Tal com estableixen les bases, 
s’ha notificat el veredicte a les 
persones guanyadores mit-
jançant una menció a les fo-

tografies publicades a Insta-
gram, que hauran de facilitar 
les seves dades personals i de 
contacte al Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, pl. de 
Sant Miquel, 12 2n. festes@
aj-igualada.net. Si passats 15 
dies després de la publicació 
els guanyadors no han recla-
mat el seus premis, aquests es 
declararan deserts i l’organit-
zació quedarà eximida de tota 
responsabilitat.
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LLIBRES / LA VEU 

La reeixida història de 
Canto jo i la muntanya 
balla, d’Irene Solà, ha 

estat la novel·la més prestada 
del 2020 entre els lectors de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Aquesta obra, que 
combina narrativa, poesia i 
il·lustració, ha rebut diver-
sos reconeixements com el 
IV Premi Llibres Anagrama 
de Novel·la 2019; el Premi de 
Narrativa Maria Àngels An-
glada 2020 i l’European Uni-
on Prize for Literature 2020. 
També és una de les obres 
que han comentat recent-

Irene Solà, Rafel Nadal i Sílvia Soler han estat els 
autors més demanats en préstec a la Biblioteca el 2020

to escondido, i Eva García 
Sáenz de Irturi i El silencio 
de la ciudad blanca.
Pel que fa a narrativa juvenil 
les autores triomfen entre els 
més joves: els títols de la sè-
rie de Wonder, R.J Palacio, i 
Juno, de Laia Aguilar, van 
ser els títols més demanats. 
També la intriga d’El castillo 
ambulante, primer volum de 
la sèrie de literatura fantàsti-
ca de Diana Wynne Jones. I 
en còmic per adults els títols 
de manga segueixen sent un 
any més el més prestats: Ata-
que a los titanes, I am a hero i 
Tokyo Ghoul.

l’autor, que el 2020 va tornar 
a les llibreries amb L’enigma 
de l’habitació 666. Aquest gè-
nere literari és un dels més 
llegits pels usuaris que uti-
litzen el servei de préstec de 

LLIBRES / AMIC 

Martí Gironell, es-
criptor i periodis-
ta, torna amb la 

segona part d’El Pont dels 
Jueus, una història que està 
emmarcada al poble de Besa-
lú.
Paraula de jueu ens trans-
porta al segle XIV, en el 
moment què Pere Baró rep 
l’encàrrec de reconstruir el 
pont de Besalú, que ha que-
dat destrossat per una riua-
da. La ciutat, que veu en el 
pont una oportunitat per 
fer de Besalú una vila po-
derosa i important tant en 
l’àmbit polític com en l’àm-
bit comercial, s’ha abocat en 
la seva reconstrucció. Tant 
cristians com jueus s’uniran 
en aquesta causa comuna, ja 
que ambdues comunitats te-
nen alguna cosa a guanyar, 
però qui més il·lusió ha di-
positat en la construcció del 
pont és en Kim, un jove jueu 
descendent de Llombard, el 
primer constructor del pont. 
Tot i així, Besalú no ho tin-
drà fàcil... Tot d’un plegat les 
obres s’aturaran i en Kim, el 

protagonista d’aquesta histò-
ria, haurà de fer mans i mà-
nigues per aconseguir que 
l’obra prosperi.
Gironell destaca que El pont 
dels jueus és una novel·la que 
l’ha acompanyat durant tots 
aquests anys i és per això que 
el 2008 va començar a docu-
mentar-se per escriure’n una 
segona part.
Amb aquest llibre reflecteix 
els problemes religiosos i de 
convivència del segle XIV 
entre jueus i cristians. L’es-
criptor afronta l’escriptura 

com un joc en el qual aprèn 
del temps, els personatges i 
els diàlegs. Amb aquesta no-
vel·la realitza un homenatge 
a la memòria històrica de 
la zona garrotxina on ell va 
créixer.
Actualment, també, ha es-
trenat un podcast que s’ano-
mena Girona de Novel·la. Es 
tracta d’un itinerari literari 
que ofereix la possibilitat de 
conèixer la ciutat de Girona 
a través de diversos escenaris 
que han estat protagonistes 
de diferents novel·les.

“Paraula de jueu”, de Martí Gironell, 
la continuació de “El pont dels jueus”

ment els lectors del Club de 
lectura d’adults de la Biblio-
teca. En segon lloc del ràn-
quing se situa el veterà Rafel 
Nadal, amb El fill de l’italià i 
La senyora Stendhal. Aques-
ta darrera novel·la empata 
en préstecs amb la darrera 
novel·la publicada per Sílvia 
Soler, El fibló, una història 
familiar protagonitzada per 
tres germans que afronten la 
mort dels pares. 
El thriller La desaparició 
d’Stephanie Mailer, del suís 
Joël Dicker també se situa 
en els primers llocs d’aquesta 
llista. Aquesta és la penúlti-
ma novel·la publicada per 

la Biblioteca. Així, l’any pas-
sat també es van deixar molt 
en préstec dues autores que 
excel·leixen en la novel·la 
d’intriga i psicològica: Maria 
Oruña i la seva trilogia Puer-

“Jo canto i la 
muntanya balla”, en 

primer lloc i “El fill de 
l’italià”, “La senyora 

Stendhal” i “El fibló” a 
continuació, han estat 

els més prestats



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

L’Orquestra Terres de Marca: tot una 
incansable i exitosa trajectòria des del 2010

La meva personal i especial vinculació amb el 
municipi de Castelldefels m’ha permès, recent-
ment, de poder participar d’una forma directa 

i -com no- entusiasta de la celebració del tradicional 
Concert de Nadal que s’hi ve celebrant, puntualment, 
any rere any; i, que per a aquesta ocasió va tenir a bé 
d’acollir a l’Orquestra Terres de Marca, en el mateix 
cor de la població, al Teatre Plaza, en el marc d’una 
celebració que complia amb totes les mesures de se-
guretat gràcies a una rigorosa limitació d’aforament.
L’Orquestra Terres de Marca va ser, doncs, un cop més, 
l’encarregada de presentar en aquest acollidor marc 
escènic i davant un expectant i efusiu públic, un ampli 
i notable repertori de música clàssica amb una opor-
tuna selecció de valsos i polques; un concert d’etiqueta 
que va convidar a tots els assistents a transportar-se 
per un alegre recorregut per l’Àustria i la Viena de 
les darreres centúries, bo i revivint aquelles melodies 
d’uns dels més grans compositors clàssics -els Strauss- 
tan popularitzades a partir dels camins del vals i de les 
animadíssimes polques. Més enllà d’aquestes populars 
composicions, i amb el segell distintiu del no menys 
famós “Can-can”, la peça profana i popular del com-
positor alemany Jacques Offenbach; no puc més que 
agrair  les pregones impressions viscudes amb el que 
va ser una  magnífica gala, un concert dirigit per Josep 
Miquel Mindán, a més d’una excel·lent coreografia i 
dansa interpretades per Fèlix Patrón i Lali Rodríguez.
És doncs a propòsit d’aquesta brillant actuació que 
em permeto de posar en valor, en aquesta pàgina de 
cultura, l’incansable recorregut d’una orquestra que, 

amb motiu d’aquestes dates tan assenyalades, ha anat 
presentant aquesta mateixa gala en poblacions com: 
Premià de Mar, Arenys de Mar, Capellades, Torroella 
de Montgrí i Sant Pere de Vilamajor; una assenyalada 
avinentesa que, de retruc, m’obliga a fer memòria de la 
seva exitosa trajectòria. 
Sota l’empara d’una entitat com Contrapunt, Platafor-
ma per a la promoció d’activitats musicals, una pro-
posta per al foment de l’activitat musical impulsada 
per la compositora i professora  Concepció Ramió, 
naixeria a l’any 2010, a la comarca de l’Anoia, l’Or-
questra Terres de Marca; una orquestra que prenia 
com a punt de partida la formació professional per 
a joves músics i directors amb una sòlida instrucció 
i experiència, marcant-se  l’objectiu d’oferir al públic 
-de tots els racons del nostre país- uns repertoris 
musicals d’alt nivell i categoria dins de l’àmbit de la 
música clàssica i de la música catalana. Amb entrega i 
una compromesa  constància, des d’aleshores, aquesta 
orquestra ja ha pogut  presentar més d’una vintena de 
produccions.
En tant que orquestra, i sota la batuta d’un jove direc-
tor Josep Miquel Mindán, també membre fundador, 
Terres de Marca ha  realitzat diferents produccions 
d’òpera en petit format, a més de produccions d’ora-
tori i concerts d’intèrprets novells així com l’edició 
anual de polques i valsos de Cap d’Any; sense passar 
per alt el Concert participatiu del Rèquiem de Mozart 
i del Messies d’Handel. Endemés, amb la direcció de 
Daniel Mestre l’orquestra ha col·laborat també amb 
l’organista Joan Paradell, essent realitzats,  des del 

2013 a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, els mag-
nes Concerts de Nadal, amb la interpretació d’obres 
de Bach i de Mozart, de la mà dels cors Exaudio i del 
Cor d’Homes d’Igualada. L’orquestra ha col·laborat, 
així mateix, amb el Duo Piano Carles Lama & Sofia 
Cabruja (2015 i 2017) en tres edicions de música de 
pel·lícules, amb les quals s’ha actuat al Festival de Mú-
sica de Sant Pere de Rodes, al Petit Palau, a l’Auditori 
de Girona i al Festival Internacional d’Altafulla. Àd-
huc, en la mateixa línia de projecció, també s’han dut 
a terme diferents produccions amb músics joves i amb 
solistes reconeguts, com: Martí Marsal i Maria Flores.
Definitivament, tot una conquesta va ser, fa uns anys, 
quan l’orquestra va editar una gran obra, un doble 
CD “Oratori del Llibre de Sinera, a càrrec de Mercè 
Torrents, un testimonial homenatge a l’obra de Salva-
dor Espriu; un patent compendi que fusiona diferents 
èpoques de l’univers de la música amb peces pròpies 
de la cobla, sota la direcció de Concepció Ramió.
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Drama judicial
Estrena a Tous •  Una íntima convicción

REDACCIÓ/ 

Des que Nora va assistir al judi-
ci de Jacques Viguier, acusat 
de l’assassinat de la seva dona, 

està convençuda de la seva innocència. 
Per temor a un error judicial, convenç 
a un lletrat perquè el defensi en un se-
gon judici. Junts lluitaran en una ferot-
ge batalla contra la injustícia però, a 
mesura que el cercle es tanca al voltant 
de Viguier, a qui tots acusen, la recerca 

de la veritat de Nora es converteix en 
obsessió.
En diversos moments d’aquest drama 
judicial amb aspectes de thriller psi-
cològic, s’al·ludeix a Alfred Hitchcock 
com el director favorit d’un acusat 
d’assassinat. Més enllà de la picada 
d’ullet a les nocions de el crim perfec-
te i el fals culpable, el francès Antoine 
Raimbault aborda l’imaginari de 
Hitchcock, proposant una relectura 
de La ventana indiscreta.

Essències franceses
Estrena •  Perfumes

REDACCIÓ/ 

Anne Walberg és un estel del 
món dels perfums. Crea fra-
gàncies i ven el seu increïble 

talent a tot tipus d’empreses. Viu com 
una diva, egoista i amb molt tempera-
ment. Guillaume és el seu nou xofer i 
l’única persona del seu voltant que no 
té por de plantar-li cara. I aquesta és 
sens dubte la raó per la qual ella no 
l’acomiada. Un xoc entre dos mons 
molt diferents que crea una relació 
absurda i divertida al mateix temps 
que totalment inesperada.
Comèdia francesa dirigida per Gré-
gory Magne, responsable també del 
film L’air de rien, de 2012. En la pel-
lícula, Emmanuelle Devos (El tiempo 
de los amantes) interpreta la protago-
nista Anne Walberg, la diva de les fra-

gàncies, i un altre Grégory, en aquest 
cas Grégory Montel es posa en la pell 
del seu xofer, Guillaume Favre (Call 
my agent).
Amb Perfumes, com amb L’Air de rien, 
Grégory Magne volia filmar la França 
de les províncies i els suburbis perquè 
la província i la perifèria compten 
l’hora de manera justa i immediata, la 
gent, la seva vida.
Gregory Magne pretén amb Perfumes 
la subtilesa d’emparentar -maridar 
dirien en llenguatge gastronòmic- 
personatges i les seves contrarietats 
i contradiccions. És l’espectador qui 
potser s’adoni d’aquest joc mentre as-
sisteix a l combat dialèctic i emocio-
nal dels dos protagonistes, de les seves 
personalitats a tot drap. Ella, estirada 
i dèspota, genial i intuïtiva. Ell, con-
testatari, somiador, desenganyat.

Memòria històrica
Cineclub •  Josep

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 28 de gener, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció francesa del 

2020 Josep, dirigida per Aurel, a les 
vuit del vespre, en versió original 
amb subtítols.
Quan van haver de fugir els vençuts 
de la Guerra Civil, la França republi-
cana no els va acollir amb els braços 
oberts precisament. Els van tancar 
en camps de concentració en unes 
condicions infrahumanes, sotmesos 
a la brutalitat dels gendarmes. 
El dibuixant Josep Bartolí va ser al 
camp d’Argelés-Sur-Mer i va plas-

mar sobre el paper les seves infames 
condicions de vida. La seva història 
de supervivència se’ns narra a través 
d’un personatge de ficció –un gen-
darme més comprensiu que la resta- 
i mitjançant un treball d’animació 
tradicional que ret homenatge a l’ar-
tista i capta la grisor d’aquells dies, 
en clar contrast amb el color que 
emergeix quan el protagonista mar-
xa a Mèxic, on inicia una relació amb 
Frida Kahlo.
Josep ha estat guardonada en els dar-
rers Premis de Cinema Europeu com 
el millor film d’animació.
Sergi López i Silvia Pérez Cruz han 
col·laborat en les veus.



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

   ADÚ
Espanya. Drama. De Salvador Calvo. Amb  Luis Tosar, 
Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Miquel Fernández
En un intent desesperat per arribar a Europa i amagats da-
vant d’una pista d’aterratge al Camerun, un nen de sis anys i 
la seva germana gran esperen per colar-se en els cellers d’un 
avió. No massa lluny, un activista mediambiental contempla 
la terrible imatge d’un elefant, mort i sense ullals. No només 
ha de lluitar contra la caça furtiva, sinó que també haurà de 
retrobar-se amb la seva filla nouvinguda d’Espanya

   PERFUMES
França. Comèdia. De Grégory Magne. Amb Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Zelie Rixhon, 
Anne Walberg és una estrella del món dels perfums. Crea 
fragàncies i ven el seu increïble talent a tot tipus d’empreses. 
Viu com una diva, egoista i amb molt temperament. Gui-
llaume és el seu nou xofer i l’única persona del seu voltant 
que no té por de plantar-li cara. I aquesta és sens dubte la 
raó per la qual ella no l’acomiada.. 

   UNA INTIMA CONVICCION
França. Drama  De Antoine Raimbault. Amb  Marina Foïs, 
Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Philippe Uchan, 
Des que Nora va assistir al judici de Jacques Viguier, acu-
sat de l’assassinat de la seva dona, aquesta convençuda de la 
seva innocència. Per temor a un error judicial, convenç a un 
lletrat perquè el defensi en un segon judici. Junts lluitaran 
en una ferotge batalla contra la injustícia però, a mesura que 
el cercle es tanca al voltant de Viguier, a què tots acusen, la 
recerca de la veritat de Nora es converteix en obsessió
 
   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...

JOSEP
França. Animació. De Aurel. 
Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de republicans que fugen 
de la dictadura de Franco, el govern francès opta per confi-
nar els espanyols en camps de concentració. En un d’aquells 
camps, dos homes, separats per un filferro de pues, traven 
una amistat. Un d’ells és Josep Bartolí, un dibuixant que llui-
ta contra el règim de Franco

   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 

DESEANDO AMAR 
Dv: 19:30
Dg: 17:00

PERFUMES 
Ds: 17:00
Dg: 19:15
Dc: 19:00 (VOSE)

MADAME CURIE 
Ds: 19:15

JOSEP - Cine Club 
Dj: 20:00

2/LA ULTIMA GRAN ESTA-
FA
Ds: 16:30
2/HASTA EL CIELO
Dv Dc i Dj: 17:00
Dg: 16:30
2/ADÚ
Dv Dc i Dj: 19:30
Ds i Dg: 19:00

4/LOS CROODS: UNA NUE-
VA ERA 
Dv a Dg Dc i Dj: 
17:15/19:20

6/ LA MALDICION DE 
LAKE MANOR
Dv a Dg Dc i Dj: 
17:30/19:45

7/SALVAJE
Dv a Dg i Dc: 18:00/20:00
Dj: 18:00
7/EN GUERRA CON MI 
ABUELO
Ds i Dg: 16:00
7/SALVAJE (VOSE)
Dj: 20:00

8/LA ULTIMA GRAN ESTA-
FA 
Dv Dc i Dj: 16:55
8/WONDER WOMAN 1984
Dv Dc i Dj: 19:00
Ds i Dg: 18:45
8/LOS ELKFINS
Ds i Dg: 17:00

ONDINA
Dg: 17:30
UNA INTIMA CONVICCION
Dg: 19:05
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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



Gener
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.

23: Ildefons; Climent; Emerenciana. 
24: Francesc de Sales; Mare de Déu de la Pau; Felicià.

25: Conversió de sant Pau; Bretanió; Elvira.  
26: Timoteu; Paula; Robert, Alberic i Esteve.

27: Àngela Mèrici; Vitalià; Emeri ; Julià 
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià; Leònides,  

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

Josep Solé Cuadras

  I a poc a poc esdevindràs tan nostre que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs un gest, un mot, un gust, una mirada

que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

               La teva esposa, fills, nets, germana, nebots, renebodes
               resta de familiars i amics no t’oblidarem mai.                                                

Morí cristianament el 21 de gener de 2016

Jorba, gener de 2021

A.C.S

5è aniversari de
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ESGLÉSIA / LA VEU 

L’Església que és a Cata-
lunya està a les portes 
de celebrar un any més 

el “Diumenge de la Paraula 
de Déu”, el III diumenge de 
durant l’any, tal com va ins-
tituir el papa Francesc en la 
seva Carta apostòlica Aperuit 
Illis. Aquest any s’escau el dia 
24 de gener. Seguint també la 
recomanació del Papa i dels 
bisbes catalans, la celebració 
del Diumenge de la Paraula 
és el pòrtic de la Setmana de 
la Bíblia, que enguany arriba 
a la cinquena edició.
Les entitats promotores 
d’aquesta setmana, l’Associ-
ació Bíblica de Catalunya, 
l’Abadia de Montserrat, el 
Centre de Pastoral Litúrgica, 
l’Editorial Claret i Catalunya 
Cristiana-Ràdio Estel han 
triat com a lema d’aquest any 
“Sortim a sembrar la Parau-
la”, inspirats en el text de Mc 
4,14.
Com en cada edició, s’enco-
ratja a les comunitats parro-
quials, religioses, de base a fer 
tota mena d’activitats durant 
aquesta setmana a fi de pro-
moure un major coneixement 
i aprofundiment dels textos 
bíblics entre els seus mem-
bres. Igualment, en alguns 
bisbats s’organitzen actes cen-
trals amb l’assistència del seu 
bisbe. Els organitzadors de-

manen a bisbats i parròquies 
que facin arribar la informa-
ció sobre els actes que orga-
nitzin a setmanadelabiblia@
gmail.com per a la seva publi-
cació en el web de la Setmana: 
www.setmanadelabiblia.cat
Enguany, a causa de la situa-
ció sanitària tan delicada, els 
convocants de la V Setmana 
de la Bíblia han previst cinc 
actes que, individualment o 
en grup, podran ser seguits, 
en directe o en diferit des del 
web de la Setmana de la Bí-
blia.

En directe:
Dimecres, 27 de gener, a les 
18.30 h: des de la cripta de la 
Basílica de la Sagrada Família 
de Barcelona. Meditació bí-
blica sobre «Les torres, sím-
bol de la nova Jerusalem», a 
càrrec del Dr. Armand Puig, 
amb intervencions a l’orgue 
de Juan de la Rubia.
Dijous, 28 de gener a les 
19.00 h: des de la capella de 
Sant Pau del Seminari de 
Tarragona, Vetlla de pregà-
ria, presidida per Mons. Joan 
Planellas, Arquebisbe de Tar-
ragona.
Dilluns, dimarts i divendres 
es retransmetran en diferit les 
sessions següents:
- «Presentació de l’Evangeli 
de Marc», a càrrec de la Dra. 
Mar Pérez, des de l’Acadèmia 
Mariana de Lleida.

- «Llegir l’Evangeli de Marc 
en temps de Pandèmia», a 
càrrec del Dr. Agustí Borrell, 
des de Roma.
- «Presentació de la figura 
de sant Jeroni, en la comme-
moració dels 1.600 anys de la 
seva mort», a càrrec del Dr. 
Joan Ferrer, des de Girona. 
Seguida de la lectura i refle-
xió de fragments de la Carta 
Apostòlica Scripturae Sacrae 
Affectus.
Amb ocasió de la V Setmana 
de la Bíblia, l’Associació Bíbli-
ca de Catalunya ha adaptat en 
format digital la seva col·lec-
ció “Llegir la Bíblia en grup”. 
Els interessats podran descar-
regar la carpeta corresponent 
a l’Evangeli de Marc des del 
web de la Setmana de la Bí-
blia. Es tracta d’una col·lecció 
de 9 fitxes amb fragments de 
l’evangeli per a ser aprofun-
dits en grup a partir d’una 
pauta comuna i d’un seguit 
d’informacions (històriques, 
literàries, teològiques), que 
ajuden a entendre el sentit del 
text i obren camins per a la 
reflexió i actualització.
En el web de la Setmana de 
la Bíblia es poden trobar al-
tres informacions referides a 
aquesta setmana de l’any que 
vol ser motiu de recuperar 
l’impuls de la primitiva co-
munitat cristiana en la que 
“La paraula de Déu creixia i 
s’escampava” (Ac 12,24).

V Setmana de la Bíblia amb el lema 
“Sortim a sembrar la Paraula” El drama dels emigrants 

que arriben amb em-
barcacions fràgils a les 

nostres costes ens colpeix. No 
podem restar indiferents da-
vant aquests éssers humans 
que cerquen un futur per a ells 
i les seves famílies. Són ger-
mans nostres!
«Era foraster, i em vau acollir 
(Mt 25,35) [...]. Per als cristi-
ans, les paraules de Jesús te-
nen també una altra dimensió 
transcendent: impliquen reco-
nèixer el mateix Crist en cada 
germà abandonat o exclòs 
(cf. Mt 25,40-45). En realitat, 
la fe emplena de motivacions 
inaudites el reconeixement de 
l’altre, perquè el qui creu pot 
arribar a reconèixer que Déu 
estima cada ésser humà amb 
un amor infinit i que amb això 
li confereix una dignitat in-
finita. A això s’hi afegeix que 
creiem que Crist va vessar la 
seva sang per tots i cadascú, 
per la qual cosa ningú no que-
da fora del seu amor univer-
sal» (Fratelli tutti, 85).
Però no solament hem de de-
manar que hi hagi polítiques 
adequades d’acolliment dels 
emigrants i refugiats, sinó que 
tothom, i de manera assenya-
lada els cristians, ha de viure 
en primera persona aquest 
acolliment. De vegades pot 
haver-hi una actitud xenò-
foba quan els nouvinguts no 
són considerats suficientment 
dignes de participar en la vida 
social com qualsevol altra per-

sona. Per alguns són mirats 
com a «mercaderia humana» 
útil per als treballs més baixos, 
i, encara, tractats injustament 
amb salaris i condicions labo-
rals i de seguretat indignes. Els 
hem d’acollir, repeteixo, com a 
germans nostres, donant-los 
suport perquè ells siguin pro-
tagonistes de la seva inserció 
en el món laboral i social. Ni 
una actitud de menyspreu, ni 
tampoc el paternalisme, que 
no ajuda a fer camí autèntic.
La nostra mirada envers ells 
ha de ser acollidora i integra-
dora, sabent que poden apor-
tar-nos dons a nosaltres. Tot-
hom aporta quelcom a la vida 
familiar i social. Encara més, si 
pot ser, les persones vingudes 
d’altres països, cultures, religi-
ons i llengües contribueixen a 
la nostra cultura i convivència 
amb els seus dons diferents 
dels nostres. No hem de veure 
mai l’altre que és distint com 
un contratemps, sinó com una 
oportunitat de creixement i 
de desenvolupament humà 
integral de tots. No hi ha mai 
cap cultura que sigui superior. 
La cultura autèntica és viva i, 
per tant, comporta fecunditat 
i creixement. En paraules del 
Papa, «els immigrants, si hom 
els ajuda a integrar-se, són una 
benedicció, una riquesa i un 
nou do que invita una societat 
a créixer» (ibídem, 135).

Romà Casanova,
 bisbe de Vic

Sabem acollir?
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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

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Dificultat afegida a l’existència, de complexa aplicació / 2. Compost 
químic d’aspecte estranyament reial. Tornant de la Lluna va aterrar al Paral·lel / 3. Poc ús 
de raó. Quina poca sociabilitat, la novel·la del XIX! Banda sonora del iogui / 4. Estri a la 
caixa d’eines del pagès. Capa de sal de reflexos insòlitament boreals / 5. Fàrmac per fer 
confessar fins qui no vol. Niló tot rebregat / 6. No falten a dinar ni a sopar. Tot el bestiar, a 
la barraca. Acut amb la bessona a l’estrena / 7. El company retrata la Pedrera i ella la boti-
ga. Parades del viacrucis berber / 8. El perds a mesura que corres. Extremitat de la llança, 
com un faristol escapçat / 9. Unint caps en conversa de discoteca. Com la NBA però de 
llançament / 10. El coratge de volar sense ordre. Ara els trobem mil matisos, però abans 
en fugíem corrent / 11. Vet aquí la bessona. Èquids que fan pensar en mal alè. Als marges 
del garric / 12. El simpàtic de l’aquari. Campi-qui-pugui més enllà de la conveniència / 13. 
Espècies forestals aparentment casuals. No comencen a menjar fins que nosaltres ja no en 
voldrem més.

VERTICALS: 1. És ideal per sobreviure als embussos del peatge. Profilaxi cinegètica / 2. 
Metall febril. Trontolla, la supervivència de la barbeta. Sí, que no és poc / 3. Tan mesquí 
com el veí obsessionat amb son ésser. Aquí la llencem, però a Menorca se la beuen / 4. 
Lament amb insinuació de llàgrimes. És un afer d’ions / 5. Ell tot alterat. És tan agra, l’es-
tatueta de terracota... Mitja parella / 6. L’altra mitja. La més famosa del temps. Enemics 
Desafiant la Gravetat / 7. No sap ben bé què és, i ara ja no comença a saber ni què parla. 
Quartos al c/c perquè es quedin el pacient / 8. Permet veure bé les aranyes del sostre. Com 
a sentors són estranyes, però ens pertanyen / 9. D’empassar és embafador però de dir és 
divertit. Sargeixi de peus a cap / 10. Al cor del fill. Escuts d’armes. Conill no comestible / 
11. Ensumo. Irracional, inesperat, incomprensible / 12. A Damasc els tractaven com a reis. 
Aquests vasos grecs, en canvi, el veí els troba fastigosos.

passatemps
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Troba les 7 diferències



              

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

SALUT  |  47Divendres, 22 de gener de 2021

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

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

DIVENDRES 22: 

  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

 DISSABTE  23:  

BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 24:  
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)
DILLUNS  25:

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 26:  

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
DIMECRES 27:  

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 28:  
LA CREU

Pl. de la Creu, 7



Mònica Altarriba Caus i Adela Salcedo Rojas /  
Opticàlia

Soc Mònica Altarriba Caus, Òptica Optometrista, vaig néixer a Igualada i visc a la Pobla 
de Claramunt. Compto amb 20 anys d’experiència en el sector. 
Soc Adela Salcedo Rojas, Òptica Optometrista.  Vaig néixer i visc a Igualada.Tinc 30 
anys d’experiència professional en clínica oftàlmica. Ambdues som Diplomades en Òptica 
i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa.

Quins serveis oferiu als vostres pacients?

Fem revisions visuals, auditives, optomètriques, teràpia 
visual, contactologia general i avançada i filtres de baixa 

visió.

Què és el sistema Orto K?

Adela. És un tractament que es coneix com a Ortoqueratologia i 
que consisteix en adaptar unes lents de contacte mentre es dorm, 
que modifiquen la curvatura corneal, aconseguint així, veure-hi bé 
durant tot el dia. És totalment reversible i segur que compensa la 
graduació. 

És car?

Adela. Ni car ni barat, si és té en compte tot el seguiment topogrà-
fic cornial que s’ha de fer per portar a terme el tractament. A més,  
també dependrà de la despesa que el pacient té en ulleres i lents de 
contacte en un any,  ja que amb l’Orto-K en prescindirà. S’ha de 
valorar en funció del cas. 

Per a quins pacients és indicat?

Adela: Per a persones que vulguin veure-hi bé tot el dia, sense ulle-
res ni lentilles. Per a persones que no volen sotmetre’s a la interven-
ció de cirurgia refractiva. Per a infants i adolescents en el control de 
l’augment de la miopia, existeixen estudis que demostren que l’Or-
to-K és el mètode més efectiu per frenar i/o controlar la progressió 
de la miopia. Per a pacients que han tingut problemes d’intolerància 
a altre lents de contacte. Per a esportistes quan l’ús d’ulleres o lenti-
lles dificulta la pràctica de l’esport. Com per exemple en els esports 
d’aigua on les lents de contacte no hi estan indicades. El pacient 
ideal és aquell que presenta miopia inferior o igual a 4.75 diòptries 
associada o no a un astigmatisme de fins a 1.50 diòptries.

Cada quan ens hauríem de revisar la graduació de les ulleres?

Mònica: Hauríem de revisar-nos la visió almenys un cop l’any, 
així ens assegurem de cuidar la salut visual,  per tal d’evitar futurs 
problemes oculars. 

Els clients escullen muntures per preu, per estètica o per 
resistència?

Mònica: Els pacients trien  tenint en compte les tres variants, 
però, en termes generals, resistència i estètica és el que més es 
valora. Tothom prefereix una ullera que estèticament i en funció 
del rostre afavoreixi i que sigui resistent amb el pas del temps, a 
que sigui un preu molt baix i de baixa qualitat. 

Ulleres o  lentilles?

Mònica: Davant de cada defecte refractiu (miopia, hipermetro-
pia, astigmatisme..) és necessari compensar-lo amb una ullera.  
L’ús de lents de contacte n’és un complement ja que cal fer un 
descans de lents de contacte al final del dia i l’ullera és impres-
cindible per aquest descans. 

Ens cuidem prou la vista?

Adela: La vista és un dels sentits que més utilitzem, de mane-
ra que hem de fer revisions periòdiques. Procurar que el  lloc 
que treballem estigui il·luminat però sense enlluernar-nos, que 
estigui ventilat i que el mobiliari d’escriptori sigui l’adequat. La 
distància dels nostres ulls al full ha de ser de 40 cm. 

L’ús continuat de les pantalles ens perjudica els ulls?

Mònica: Fer ús de tants dispositius digitals pot provocar fatiga 
visual, i la veritat és que en aquest temps de tant confinament i 

teletreball se n’han donat molts casos. Hauríem de regular color 
i intensitat de les pantalles fomentant colors amb poca brillantor 
per no estressar el sistema visual. Existeixen vidres amb filtres 
protectors de la llum blava que ajuden a relaxar-lo. 

I als  infants?

Adela: Recordar que el temps recomanable davant de qualsevol 
dispositiu digital,  serien com a màxim dues hores al dia, fent 
descans de 20 segons mirant per una finestra cada 20 minuts 
d’ús. I que la distància mínima entre els seus ulls i la pantalla ha 
de ser de 60 a 80 cm.

Han millorat molt la tecnologia en els darreres anys?

Mònica: Sí, tant en lents oftàlmiques com en lents de contacte. 
Pel que fa als vidres graduats comptem amb vàries generacions 
de vidres multifocals digitals que han aconseguit millorar els 
camps visuals afavorint-ne la ràpida adaptació. Així com també 
els tractaments que s’incorporen per altes transmitàncies, dura-
bilitat i protecció a les  pantalles.

Adela: Pel que fa a les lents de contacte també han evolucionat 
molt les d’ús refusable, actualment amb diversitat de geometries, 
com ara les progressives, control de miopia...  

Formeu un equip. Quina és l’especialitat de cadascuna?

Adela: Tinc àmplia experiència en teràpies visuals i contactolo-
gia avançada.

Mònica: Soc especialista en l’assessorament tecnològic de lents 
oftàlmiques, contactologia general i filtres per baixa visió. 

   

Quan el futbol era només cosa d’homes, no era el mateix “marcar paquet” que ser-ho, com aquella “mena de conseller” del govern “dels 
millors”, que parlava per pàrvuls. El món canvia poc i continua havent-hi qui s’aferra a la nostàlgia i presumeix en els seus discursos de 
“mèrits” passats, pensant en les ajornades properes eleccions, on repeteixen les seves “veritats” creient que esdevindran universals a les 
xarxes (sempre s’està “en campanya”). Però la gent desitjaria missatges clars de futur i no records de fantasiosos encerts històrics. Voldria 
escoltar què defensa cadascú i no retòrica del què farien governant, perquè molts dels que es presenten no tindran prou vots per fer-ho. 
Voldrien saber clarament, qui defensa la independència, l’autonomisme, l’espanyolisme, o un determinat model de societat... i com pro-
posen assolir els seus objectius, sols o “coalicionats”. Els problemes socials no són els mateixos per a tothom i no hauríem de quedar-nos 
només en un borrós missatge electoral per esgarrapar vots. Molts homes i dones ja porten uns colors del “club” que defensaran, peti qui 
peti. Qui guanyi, segurament ho farà per poc i els significats de les paraules: discurs, diversitat i “paquet” s’enriquiran amb més matisos. 

“El tractament Orto-K permet adaptar 
unes lents de contacte mentre es dorm, 

modificant la curvatura corneal”
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