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L’EDITORIAL

La salut, el primer
E l govern de la Generalitat ha anunciat 

aquesta setmana una nova organització 
territorial en l’àmbit de la salut que afec-
ta de ple a l’Anoia en casos de covid-19 

que necessitin una derivació. L’objectiu, ens expli-
quen, és poder seguir fent tant l’activitat COVID 
com la no COVID i millorar l’equitat assistenci-
al de qualsevol ciutadà. 
Doncs benvinguda sigui 
la reorganització, que 
asseguren s’ha fet con-
sensuadament amb tots 
els hospitals catalans, si 
amb ella s’aconsegueix 
millorar l’atenció a tot-
hom, especialment en 
els moments que vivim. 
Malgrat que les xifres 
semblen millorar i la 
tercera onada ja és de 
baixada, és profundament trist haver de parlar de 
12 morts per covid en la darrera setmana a l’Hos-
pital Universitari d’Igualada. Les UCI estan gai-
rebé al límit, i organitzar-se per tenir la garantia 
que els malalts més greus tenen assegurat un llit 
en un altre hospital, és una excel·lent notícia.
Sembla que la reordenació territorial, que s’anun-

cia per ara exclussivament per a casos relacionats 
amb la pandèmia, ha vingut per quedar-se, segons 
apunten diverses fonts. No ens volem imaginar 
futurs pacients anoiencs que hagin d’anar a Bar-
celona, i no pas per ganes, havent-se de dirigir 
a l’Hospital de Sant Pau enlloc de Bellvitge. Sens 
dubte, seria un desplaçament pitjor, sense combi-

nació fàcil amb me-
tro ni bus, i menys 
encara d’aparcament 
assequible per al ve-
hicle privat... Molt 
millor Bellvitge.
Esperem que el go-
vern, perquè la salut 
és sempre el primer, 
dediqui més recur-
sos econòmics i de 
personal a millorar 
l’atenció sanitària. La 

pandèmia s’ha encarregat, malaurament, de de-
mostrar-nos que el nostre sistema de salut és molt 
bo, però fins a un límit. Podria ser millor, i una 
bona manera seria que per a l’Hospital d’Iguala-
da la catalogació d’Universitari serveixi per tenir 
molts més metges especialistes de qualitat i ens 
eviti maldecaps innecessaris. 

Esperem que el govern, perquè 
la salut és sempre el primer, 

dediqui més recursos econòmics 
i de personal a millorar l’atenció 

sanitària.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Adrià Comella, director de Catsalut, 
va advertir que “aquesta nova onada 
serà molt semblant a la primera del 
març passat. Valorem un escenari a 
dues o tres setmanes vista de fins a 
900 persones ingressades per covid a 
les unitats de crítics i si hi afegim els 
200 o 300 pacients d’altres patologies, 
la xifra pot arribar als 1.200 o 1.300 
malalts greus als hospitals catalans”.

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha decidit “mantenir 
la mesura cautelar de deixar viva 
aquesta cita electoral i suspendre el 
decret 1/2021 del Govern de la Ge-
neralitat”. La sala contenciosa ad-
ministrativa també va indicar que 
“resoldrà el fons del cas abans del 8 
de febrer”.

Pere Aragonès, vicepresident del 
Govern i signatari del decret, ha dit 
que “estem davant d’una irresponsa-
bilitat. S’obligarà els ciutadans a triar 
entre el dret a vot o el dret a la salut.”

Laura Borràs, candidata de Junts a 
la Presidència de la Generalitat, ha 
dit “La justícia espanyola sembla 
decidida a decretar quan hem de 
votar. El proper pas ja serà quan ens 
digui a qui hem de votar”

Teresa Cunillera, delegada del go-
vern espanyol a Catalunya, en una 
entrevista al Cafè d’idees de La 2 i 
Ràdio 4, li va dir a Gemma Nier-
ga que ella “aniré a votar tranquil·la 
el 14 F” per després afegir que ella 
“votaria per correu”. 

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, ha dit que “És inú-
til que segueixin intentant trucs. 
El canvi a Catalunya té noms i 
cognoms i es diu Salvador Illa, es 
pot ajornar però no impedir. S’ha 
d’acabar ja amb aquest cicle estèril 
a Catalunya.”

Bernat Solé, conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i 

Transparència, encarregat de l’orga-
nització de les eleccions catalanes, 
ha estat condemnat a un any d’in-
habilitació i una multa de 16.800 € 
pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) “per un delicte de 
desobediència greu per la seva parti-
cipació activa en la organització del 
referèndum il·legal, encoratjant com 
orador, en la seva qualitat d’edil i di-
putat, a votar el dia 1-O” 

Javier Ortega Smith, secretari ge-
neral de Vox, ha explicat que la seva 
formació “estaria disposada a inves-
tir el candidat del PSC, Salvador Illa, 
com a president de la Generalitat. Si 
de nosaltres depèn que no governin 
els separatistes i colpistes, farem tot 
el que estigui a la nostra mà.”

Margarita Robles, ministre de 
l’exercit, ha hagut d’excusar-se i pro-
metre una investigació quan li van 
dir que “els militars d’altra gradua-
ció del JEMAD ja estan vacunats” 
però immediatament va dir que “els 
protocols de vacunació i vacunes de 
l’exercit són diferents.” El tinent ge-
neral Miguel Àngel Villarroya i es 
cessa  l’enllaç de la Guardia Civil a 
l’Estat Major.

Educació en 
temps de crisi
El dia 24 de gener, va ser el Dia In-
ternacional de l’Educació declarat per 
la UNESCO, on va celebrar-se, per 
tercer any consecutiu, el compromís 
d’una educació que promogui la pau 
i el desenvolupament. Aquest any, la 
temàtica de la celebració se centrarà 
en “Recuperar i revitalitzar l’educació 
per la generació COVID-19”, refor-
çant l’educació a través de la col·la-
boració i la solidaritat internacionals, 
col·locant així l’ensenyament i l’apre-
nentatge en el centre de la recupera-
ció. Però, realment ens trobem davant 
d’una crisi educativa provocada per 
la pandèmia de la covid-19 o davant 
d’una crisi educativa agreujada per la 
pandèmia de la covid-19?

Amb el tancament dels centres educa-
tius a l’inici de la pandèmia, no vam 
observar com el món educatiu en-
trava en crisi, sinó que vam observar 
com la crisi educativa, conseqüència 
de polítiques neoliberals i governs 
que menystenen l’educació, s’agreuja-
va encara més, colpejant amb major 
violència a les persones més vulnera-
bles de la nostra societat, aquelles que 
es troben en processos d’exclusió i po-
bresa, per les quals, si poder estudiar 
ja els hi suposava un esforç, la pan-
dèmia va provocar que esdevingués 
un sobreesforç o fins i tot, un repte, 
ja que malauradament no tothom té 
accés ni a dispositius electrònics, ni a 
una xarxa wifi o no disposa d’un espai 
on poder estudiar.
També, cal destacar que l’esclat de la 
pandèmia, més enllà d’evidenciar la 
bretxa digital i les desigualtats socials 
actuals, també ha evidenciat l’estan-
cament del sistema educatiu i deter-
minat professorat, que no es troba 
preparat per la docència en línia, pro-
vocant que milers d’alumnes durant 
els últims mesos hagin rebut una do-
cència lluny de la qualitat que hauria 
de ser. 
Per això, des del Jovent Republicà 
lluitem per una educació pública, de 
qualitat i a l’abast de tothom, que no 
deixi ningú enrere i que s’adapti a to-
tes les necessitats i excepcionalitats. 

NÚRIA CALVET
 Jovent Republicà 
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Tal com va passar el desembre del 
2017, la data de les eleccions ca-
talanes es decidirà des de fora de 

Catalunya. El govern de la Generalitat va 
decidir anul·lar les eleccions convocades 
pel 14 de febrer, suggerint, sense garanti-
es, que les tornaria a convocar pel 30 de 
maig, tres mesos i mig més tard de la data 
prèviament fixada. Aquest nyap polític va 
ser recorregut als tribunals, ja que no sem-
bla raonable que el poder executiu pugui 
anul·lar unes eleccions. A Catalunya ja ens 
anem acostumant que siguin els jutges els 
que prenen les grans decisions polítiques, 
des de la data de les eleccions fins als noms 
dels candidats. Això és molt greu i, òbvia-
ment, la qualitat democràtica del país se’n 
ressent, fins al punt que tot sovint han de 
ser els tribunals de més amunt dels Pi-
rineus els que van posant en evidència la 
justícia espanyola. Mentrestant, però, els 
que en paguem les conseqüències som els 
ciutadans, que en els últims anys hem vist 
com dos presidents de la Generalitat han 
caigut en desgràcia per la manera poc de-
mocràtica d’impartir justícia que té la ju-
dicatura espanyola. Un per evitar des de 
l’exili una sentència injusta, la del procés, i 
l’altre per no retirar una pancarta penjada 
al balcó del seu despatx.
En el decret d’anul·lació de les eleccions, els 
“arguments” són que si es fessin les elecci-
ons el 14 de febrer molta gent no podria 
votar, o perquè estarà contagiada, a casa o a 
l’hospital, o simplement per por. A més, els 
votants haurien de prendre determinades 
mesures protectores. He escrit arguments 
entre cometes perquè la mateixa excusa 

utilitzada per posposar les eleccions valdria 
per mantenir la data electoral prèviament 
fixada. Així, el 30 de maig també hi haurà 
gent infectada que ara està sana, gent en 
quarantena que ara no ho està, i persones 

que no sortiran al carrer per por de con-
tagiar-se. Són persones que el 14 de febrer 
podrien votar, i el 30 de maig no ho podran 
fer. Ningú està en condicions de garantir 
que el 30 de maig no tindrem els mateixos 
problemes que tenim ara. Tindria, per tant, 
tot el sentit que el 14 de febrer es mantin-
gués com la data de les eleccions. No nego 
que potser alguns en sortirien beneficiats, 
i altres perjudicats, de la mateixa manera 
que el 30 de maig alguns hi sortirien gua-
nyant i altres hi sortirien perdent. Davant 
d’unes eleccions sempre hi ha gent que no 
vota, ni tan sols per correu. Però contrària-
ment a les pretensions d’alguns, cap decisió 
política o judicial pot garantir que el cent 
per cent del cens anirà a votar.  
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Un nyap polític

Aniràs a votar presencialment el 14-F?

 Sí 62,9%  No 37,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

A Catalunya ja ens anem acostu-
mant que siguin els jutges els que 
prenen les grans decisions políti-

ques, des de la data de les eleccions 
fins als noms dels candidats Això 

és molt greu i la qualitat democrà-
tica del país se’n ressent



CONCURS D’APARADORS NADALENCS

Tot tenint en compte que el comerç està passat una època molt 
complicada, durant les festes de Nadal van engalanar els seus apa-
radors per aportar una mica d’alegria i il·lusió.

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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FEGP Federació Empresarial del Gran Penedès, UEA Unió Empresarial de l’Anoia, UGT Unió 
General de Treballadors i CCOO Comissions Obreres

Manifest dels agents econòmics i socials de la Vegueria Penedès

Les comarques que conformen la Vegueria Pe-
nedès són comarques diferents, territoris dife-
rents, amb una realitat empresarial diversa, en 
sectors, grandària, i perfils, amb una presència 

diversificada, industrial, de serveis, vitivinícola, agricul-
tura i turisme, una diversitat que genera treball, benestar 
i riquesa al territori que cal respectar i posar en valor.
La situació social, laboral i empresarial exigeix un canvi 
i una aposta ferma per rebaixar l’índex d’atur al territori, 
especialment greu en dones, joves i majors de 45 anys i 
en la necessitat d’incidir en la retenció del talent joves i 
en un canvi de model productiu basat en ocupació de 
qualitat i ens sectors que aportin valor afegit, de futur, 
innovadors per guanyar competitivitat. També la con-
solidació dels actuals.
Les quatre organitzacions estem convençudes que el 
desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Penedès 
pot ser un element positiu per a les nostres comarques i 
per Catalunya ja que comptar amb una eina per la plani-
ficació i ordenació territorial és important i estratègic si 
es basa en la concertació social, la participació, l’escolta 
activa i la voluntat d’aconseguir consensos i acords amb 
el teixit social i econòmic pel desenvolupament futur.
Davant l’evolució del Pla Territorial Parcial del Penedès, 
les entitats FEGP, UEA, UGT i CCOO:
DEMANEM:
1. Pluralitat i representativitat: El procés participatiu del 
Pla ha de tenir en compte les diferents realitats del terri-
tori, la implicació de persones, agents diversos i organit-
zacions representatives d’arreu de la vegueria des d’una 
aposta inequívoca per la concertació i el diàleg social.
2. Equilibri i sostenibilitat: Cal definir un planejament 
que permeti el creixement de l’activitat econòmica ori-
entant-la cap a la seva a transició digital i ecològica, 
mantenint l’ecosistema social i empresarial existent de 
cadascuna de les comarques fent inversions i suports 
per reforçar el seu potencial, competitivitat, creació i 
manteniment de l’ocupació i qualitat de vida.
3. Sòl industrial pel creixement empresarial: Cal comptar 
amb una planificació que permeti el desenvolupament 
de noves àrees, industrials i empresarials pel creixement 
ordenat, sostenible i respectuós de l’activitat empresarial 
en harmonia amb l’entorn i l’activitat existent.
4. Empreses: Cal apostar decididament per impulsar 
l’activitat econòmica en aquest territori, fortament pe-
nalitzat per les darreres crisis econòmiques, i atraure 
noves empreses i afavorir el creixement, projecció i coo-
peració entre les existents, a la vegada que cal també una 
aposta per preservar les activitats i empreses actuals.

5. Treball digne i ocupació de qualitat: Cal apostar per 
una transició justa que tingui en la indústria la base de la 
sortida d’aquesta crisi, l’aposta estratègica pel treball de 
qualitat, fent un esment a cultivar el talent, l’especialitza-
ció i afavorir la formació al llarg de la vida, estrenyent els 
vincles entre el món del treball, la formació professional, 
i la Universitat.
6. Infraestructures: Un aposta valenta per la millora i el 
desenvolupament de les infraestructures estratègiques 
per l’avenç del territori: en carreteres, xarxa ferroviària, 
energia i subministraments, àrees industrials, zona agrí-
cola i vitivinícola, entorn rural i d’oci.
7. Comunicacions: Facilitar una mobilitat sostenible i 
accessibilitat entre els centres urbans, zones rurals i àrees 
d’activitat econòmica. Millorar la connectivitat externa i 
les vies de pas entre Barcelona, Tarragona i l’Anoia-Ba-
ges, potenciant els eixos ferroviaris i el transport públic 
amb la mirada posada en la mobilitat pública, eficient, 
elèctrica i autònoma del futur.
8. Tecnologia del segle XXI: Cal una necessària actu-
alització i aposta de les xarxes d’internet, fibra òptica, 
cobertura mòbil i 5G per estar a l’alçada del present i el 
futur, tant per la ciutadania com per les empreses.
9. Sostenibilitat: apostem per un model d’economia cir-
cular com a base per garantir un creixement econòmic 
sostenible i inclusiu Que integri totes les accions, mesu-
res, propostes i millores amb les màximes garanties de 
sostenibilitat, respecte i integració
al territori.
PERQUÈ?
1. Les nostres comarques viuen una delicada situació 
en l’àmbit econòmic i social que requereix una aposta 
valenta que permeti el desenvolupament del territori i 
millori les condicions de vida i l’activitat dels qui viuen 
i treballen en ell.
2. La crisi de la COVID ha accentuat deficiències, insu-
ficiències i problemàtiques que, per les crisis anteriors 
o manca d’inversions recurrents, dificulten l’avenç i la 
competitivitat dels territoris, la seva gent i les seves em-
preses.
3. Les estratègies de futur han de permetre un equilibri 
ponderat entre activitat, paisatge i residència i un model 
territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient.
4. L’elevat índex d’atur de les nostres comarques reque-
reixen de polítiques actives decidides, inversions en for-
mació i qualificació professional i una aposta pel creixe-
ment, la creació de nous llocs de treball de valor afegit, 
abordar específicament la problemàtica de l’atur juvenil 
que permeti retenir talent, joves i captar-ne de nou, així 

com mesures específiques per pal·liar l’atur que afecta 
les dones, el de llarga durada i el que afecta als majors 
de 45 anys.
5. Les nostres comarques necessiten progressar econò-
micament i ser més competitives, i per fer-ho necessiten 
comptar amb unes telecomunicacions actualitzades i 
una estratègia de mobilitat amb comunicacions viàries i 
ferroviàries fiables, atractives i de qualitat.
6. Cal una aposta de territori per acollir activitats em-
presarials prioritzant aquelles que requereixen mà d’obra 
de qualitat i amb el respecte per l’entorn i exigències 
mediambientals. Així com potenciar camps d’activitat, 
avui pràcticament residuals, relacionats amb la transició 
energètica i ecològica per actualitzar i modernitzar el 
nostre teixit productiu, preservant també les activitats i 
empreses actuals.
7. La pèrdua d’alguns punts en l’índex de competitivitat 
comarcal 2020 (elaborat per la FEGP) en general als ter-
ritoris, especialment en innovació i desenvolupament 
tecnològic, dinamisme empresarial, qualificació de re-
cursos humans, problemàtiques socials i mediambien-
tals i disponibilitat de sòl, fan necessària una actuació 
dinamitzadora de l’activitat empresarial i en infraestruc-
tures a l’àmbit de la vegueria.
8. Estem convençuts que podem treballar plegats per 
un planejament que asseguri tant primera residència 
per a la població, com llocs de treball de qualitat dins 
del territori, així com fomentar la formació per retenir 
el talent, promovent el dinamisme empresarial i evitant 
els monocultius sectorials o el convertir-nos en un terri-
tori-dormitori. Ha de ser prioritari poder treballar i viure 
en el mateix territori.
I per a que així es pugui portar a terme, les quatre or-
ganitzacions des del nostre coneixement i experiència, 
tal i com ho hem fet durant els últims anys. Ens posem 
a disposició de tots els governs catalans i locals, i agents 
socials i econòmics i ciutadania en general, per tal de 
col·laborar i sumar esforços, en el desenvolupament del 
Pla territorial del Penedès, amb l’objectiu de vetllar per 
garantir un ecosistema empresarial de futur, garantir 
la cohesió social, i vetllar perquè les comarques de l’Alt 
i Baix Penedès, Garraf i Anoia siguin competitives per 
viure i treballar-hi.
Convidem a adherir-se al manifest a tota aquella entitat 
o organisme que des del compromís amb el territori i les 
persones, vulgui compartir un model, i construir així 
entre tots, un discurs unitari i ferm que permeti viure, 
treballar i gaudir del Penedès, com a valors de futur del 
nostre territori. 
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Els catalans tenim a l’es-
tat en contra. Mai ens 
afavoreix i sempre està 
barrinant què fer per 

perjudicar-nos. Tant a nivell fis-
cal amb l’espoli de 16.000 milions 
d’euros anuals, com en el camp 

sanitari on fins i tot les vaccines que ens toquen per 
població ens són furtades per a afavorir a les elits 
governants.
L’Estat també ha mobilitzat al sistema judicial per 
reprimir-nos. Per fets que, comesos a Espanya, no 
revesteixen cap tipus de sanció, a Catalunya poden 
representar multes, presó i inhabilitació. Només a 
tall d’exemple: mesos enrere l’alcaldessa de l’Hos-
pitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, 
va ser detinguda unes hores per la seva presumpta 
vinculació a un cas de corrupció al seu ajuntament. 
Només en va quedar constància per una nota de 
premsa. En casos similars, que han acabat amb l’ar-
xivament, que afectin a un polític independentista, 
tota la premsa espanyola pot assistir en directe a la 
detenció i escorcoll del sospitós.
Per no citar una vegada mes, les matràfoles co-
meses per l’Estat al voltant dels pressupostos de la 
Casa Real Española on, per exemple, acabem de 
saber que Patrimonio Nacional –l’entitat que ges-
tiona els grans museus- es gasta milions d’euros en 
aspectes com els quatre ajudes de càmera de Juan 
Carlos que el serveixen en la seva fugida o les tres 
piscines de La Zarzuela. En aquest cas, ni el Tribu-
nal de Cuentas, ni el defensor del Pueblo, ni Las 
Cortes hi han volgut entrar a investigar.

Recordar que diversos polítics catalans han vist 
embargats els seus béns, per despeses de les con-
sultes del 9-N i del 1-O, tot i que formalment el 
Tribunal de Cuentas no té competències penals. 
(Un dia, si voleu, podem parlar del robatori de 31 
milions de pessetes de l’ajuntament de Montbui en 
la dècada dels 80, certificat pel Tribunal de Cuen-
tas, que encara avui no han estat retornats). En això 
d’aplicar-nos la legislació de l’enemic, Espanya mai 
no afluixa.
Vol dir que estem indefensos? Gairebé, però els ca-
talans tenim una eina infal·lible: els vots. Si el dia 14 
de febrer –o el dia que diguin els jutges- els catalans 
votem com vàrem votar l’1 d’octubre, haurem gua-
nyat una nova batalla. No serà per mèrits dels po-
lítics nostrats, ans al contrari, sinó per la voluntat 
majoritària dels catalans.
Quan hem volgut superar partits i sindicats com 
vàrem fer l’1 i el 3 d’octubre del 2017 o els tres dies 
d’octubre del 2019 que vàrem paralitzar el centre de 
Catalunya amb la Marxa en protesta per la sentèn-
cia del Procés o el tall de la Jonquera... els ciutadans 
hem vençut l’Estat.
Per això cal superar la por a la covid i anar a votar 
massivament-amb guants, mascareta i distància, 
perquè si repetim l’1 d’octubre del 2017 frenarem 
la repressió.
Votant els catalans som invencibles. 

En això d’aplicar-nos la legislació de 
l’enemic, Espanya mai no afluixa. Vol 

dir que estem indefensos? Gairebé, 
però els catalans tenim una eina 

infal·lible: els vots

BERNAT ROCA
@crossroad1815

Fem un altre 1-O Chaise-longue

L’estat de l’asfalt a l’antiga Nacio-
nal II entre plaça Mossèn Segura 
i rotonda del Vives Vidal, i entre 
l’hospital i la rotonda del carrer  
Comarca és lamentable. Esperem 
que properes actuacions d’asfal-
tatge de la ciutat ho tinguin en 
compte.

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

El Nadal és un oasi de 
caliu i benaurança en 
aquest hivern tan llarg 
que va començar el 2020. 

La vida passa més lenta a l’hivern. 
La llar esdevé aleshores un petit 
santuari, com ha estat durant se-
gles quan a les cases es custodiava 

amb veneració el foc. La nit guanya la partida al 
dia. La vida social nocturna tal com la coneixem 
no té gaire antiguitat. La 
llum elèctrica va canviar 
la nostra vida. I ens va 
fer nocturns. Jo llegeixo 
molt de nit i és un dels 
millors moments del 
dia.  
Nadal és temps de men-
jar suculents i copes que 
s’allarguen. Molt més 
enllà dels llaços de sang, 
una família és una taula 
parada al voltant de la 
qual es teixeixen com-
plicitats. El sentiment 
de pertinença dels qui 
mengen junts mentre 
conversen i es va filant 
un fil invisible que por-
ta a Odisseu de retorn 
a casa. I al voltant de la 
taula també hi ha les ab-
sències ja que són dies on vius i morts conviuen 
en un sol instant del temps. Les espelmes cremen 
i la llum va minvant a fora el carrer. Tota la vida 
sembla apagada, tret de la que les cases custodi-
en gelosament, com un tresor davant dels embats 
del temps. Quan l’àpat s’acaba i passem a seure 
a la chaise-longue. Faig fotografies per tractar 
d’immortalitzar moments. Potser perquè sempre 
he pensat que la vellesa és una capsa de records. 
Com les caixes de fotografies antigues que la mare 
i jo miràvem quan era petit i que ara ja no mirem. 
Potser per no fer insuportable l’absència i la cons-

tatació de que tot un món, el dels avantpassats, ja 
no existeix més que en el record. Ja de ben petit, 
quan anava a l’escola de l’Ateneu, era conscient 
que tot el Sistema Solar un dia desapareixeria. 
Recordo que el meu  millor amic Gal li va pre-
guntar al professor si allò que jo li explicava era 
veritat (que el Sol un dia s’apagaria). Pobres mes-
tres... Ells tractant de crear ordre i jo portant el 
caos. Aquesta terrible certesa l’he pogut acceptar 
sempre racionalment, i en canvi emocionalment 

no he acceptat el pas del 
temps ni crec que pugui 
fer-ho, ni tan sols en les 
coses més òbvies i sim-
ples. Suposo que això sol 
ja seria una demostració 
empírica de la radical 
separació de les emoci-
ons i la raó. I de la per-
sistència del misteri... El 
nen que vam ser sempre 
el duem a dins, només 
l’escorça va canviant.
Quan ja és negra nit tot-
hom marxa. La casa es 
buida i sols les estrelles 
consolen les ànimes que 
miren els carrers deso-
lats, així com orientaven 
els antics navegants. El 
cel és molt bonic a l’hi-
vern. Un grapat de lli-

bres m’esperen a la tauleta de nit. No semblen ba-
rallar-se per qui serà l’escollit. Però avui no toca 
lectura. Em fico al llit amb el mòbil i retoco les 
fotografies que he fet. El dit llisca per la pantalla, 
disminueix el contrast o augmenta la saturació, 
retalla, difumina... Va molt ràpid. Com un petit 
artista tracta de satisfer l’ull intern de fotògraf 
que tots portem a dins. Però més enllà de crite-
ris estètics, resplendeix la veritat de l’ànima. Al 
capdavall, tot allò que més estimem dins d’aquest 
univers infinit en continua expansió cap només 
en una chaise-longue. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Cost de la trucada: segons operadora.

2099hh
1,5 m
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Nou mapa territorial de Salut a partir d’ara en casos de Covid. L’Anoia estarà inclosa 
al clúster “BCN Dreta Litoral-Anoia”, sota coordinació de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Alba Vergés, confinada 
al seu domicili per 
contacte amb un 
positiu

Salut refà el territori i l’Anoia passa a tenir de 
referents de covid els hospitals de St. Pau i el Mar

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, es troba confinada al 
seu domicili després d’haver 
estat contacte d’un cas posi-
tiu, segons informa el Depar-
tament de Salut. Vergés que 
haurà d’estar en aïllament fins 
dilluns dia 1 de febrer, es troba 
en bon estat de salut. 

Igualada

Fins ara, el referent de 
l’Anoia era l’Hospital 
de Bellvitge, però ara 
s’ha canviat per poder 
coordinar-se millor, de 
forma provisional, per 

la covid-19

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I mportant decisió de la 
Generalitat, aquesta set-
mana. La pandèmia de 

la covid-19 ha provocat que 
el departament de Salut iniciï 
una reordenació territorial 
que afecta també a l’Anoia. La 
conseqüència més clara és que 
els casos greus de covid que 
necessitin una derivació no 
tindrà de referent l’hospital de 
Bellvitge, sinó els de Sant Pau 
i el Mar. 
El Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha explicat que la 
nova organització territori-
al està consensuada amb tota 
la xarxa d’hospitals, i pretén 
garantir “noves sinergies i 
fluxos de treball entre els cen-
tres. Una nova manera de fer 
amb dos objectius principals: 
poder seguir fent tant l’acti-
vitat Covid com la no Covid 
i millorar l’equitat assistencial 
de qualsevol ciutadà Es trac-
ta d’un treball en xarxa amb 
fluxos més oberts entre cen-
tres”, recalca Adrià Comella, 
director del Servei Català de 
la Salut. 
Comella ha afegit que la clau 
és que hi hagi “la mateixa 
capacitat de resposta tant a 
Terres de l’Ebre com a qualse-
vol barri de Barcelona”, alhora 
que s’estableixi un punt de si-
tuació entre els centres perquè 
“tots els hospitals tinguin el 
mateix nivell de tensió”.
La nova organització territori-
al està formada per cinc clús-
ters i nou eixos, que integren 

Dotze morts per 
covid-19 a l’Hospital 
d’Igualada en la 
darrera setmana

Després d’arribar al que sem-
bla el pic de pressió assisten-
cial a l’Hospital Universitari 
d’Igualada la setmana pas-
sada, les xifres han millorat 
lleugerament aquesta pel que 
fa al número d’ingressats. 
Així doncs, dimecres hi ha 
66, quan fa set dies n’eren 74. 
Això vol dir que actualment hi 
ha el 39% dels llits de l’hospi-
tal ocupats per pacients amb 
coronavirus.
Pel que fa a la Unitat de Cures 
Intensives, la situació també 
ha millorat. S’ha passat de les 
13 persones ingressades amb 
covid-19 a les 9 d’aquest di-
mecres, del total d’onze llits 
disponibles.
On les xifres sí que han estat 
molt negatives és en l’apartat 
de defuncions, que segueix 
creixent. Si la setmana passa-
da se n’havien registrat 9, en 
els darrers set dies se n’han 
registrat 12. A l’Hospital han 
mort 202 persones de covid 
des de l’inici de la pandèmia.

els hospitals catalans. Així, 
l’Anoia està integrada al clús-
ter “BCN Dreta Litoral-Ano-
ia”, amb l’Hospital de Sant Pau 
com a centre coordinador. 
També hi ha l’Hospital Dos de 
Maig i la Fundació Puigvert, 
ambdós molt propers a Sant 
Pau, i tot el Parc de Salut Mar, 
on hi ha l’Hospital del Mar.
Per definir cada clúster s’ha 
analitzat el volum de pobla-
ció i la capacitat assistencial 
de cada territori en concret. 
Els clústers donen resposta a 

un volum concret de població, 
amb relació als llits i equipa-
ments sanitaris d’aquell terri-
tori en concret.
La pandèmia no és homogènia 
a tot el territori. El moment 
epidemiològic no és el mateix 
en cada indret. Aquesta nova 
manera de fer permet secto-
ritzar la situació de cada eix i 
clúster, analitzar quin centre 
té menys pressió i decidir si 
derivar pacients en el cas que 
sigui necessari.
Els hospitals coordinadors 
s’han decidit sota la premissa 
que “són els que tenen més 
capacitat de creixement tant 
en espais com assistencial-
ment”, explica Xènia Acebes, 
directora de l’Àrea Assisten-
cial del Servei Català de la 
Salut. Acebes també ha expo-
sat que es tracta d’una mane-
ra de treballar que garanteix 

una “informació transparent, 
compartida i consensuada” 
entre tots els centres. Aques-
tes sinergies, alhora, permeten 
“compartir coneixement”, ha 
afegit.
El dia a dia dels clústers con-
sisteix en una reunió telemà-
tica que realitzen diferents 
responsables clínics dels cen-
tres on s’analitzarà la situació 
del territori i dels hospitals. 
En aquesta, és on es prendran 
les diferents decisions. Poden 
ser des de mantenir o despro-
gramar, derivar malalts, entre 
altres. Sempre sota criteri, és 
clar, clínic.
Des del Servei Català de la Sa-
lut s’ha remarcat que la prin-
cipal diferència entre aquesta 
tercera onada i la primera és 
que, actualment, s’està treba-
llant perquè no s’hagi d’aturar 
l’activitat no COVID. 

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

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

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

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

E l Ple de l’Ajuntament 
ha aprovat inicialment 
aquest dimarts el Pla 

de Mobilitat Urbana Sostenible 
d’Igualada (PMUS), amb els 
vots a favor del govern de Junts 
per Igualada i del grup muni-
cipal de Ciutadans i l’abstenció 
d’Esquerra Republicana, Igua-
lada Som-hi i Poble Actiu.  
El grup municipal Poble Ac-
tiu va etzibar una dura crítica 
a l’alcalde “per la poca valentia 
mostrada en les mesures pre-
sentades en el Pla”. Per als cu-
paires “la majoria de mesures 
eren poc útils, ja que no reso-
lien les principals problemàti-
ques com l’excés d’ús del cotxe 
dins de la ciutat i la falta d’una 
xarxa segura i coherent per cir-
cular amb bicicleta. Per exem-
ple, del pressupost d’actuacions 
inclòs en la memòria, de més 
de 10 milions d’euros, només 
un 12% està destinat a la mobi-
litat a peu i un 4% a la mobilitat 
en bicicleta. Segons portaveus 
de la formació, “això és una 
mostra de la poca voluntat de 
canviar radicalment la ciutat 
del govern actual. Necessitem 

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
genera molt debat a l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

J unts per Catalunya va 
constituir fa pocs dies la 
seva executiva local, la 

primera que fa aquest nou par-
tit a Igualada. La participació 
va ser d’un 87,75% dels mili-
tants igualadins, i la candidatu-
ra que es presentava va obtenir 
un 74,47% de vots. 

invertir aquests percentatges, i 
no dedicar al voltant del 70% 
del pressupost del PMUS a un 
Polígon Industrial”. 
En el cas de la pacificació i pe-
atonalització de carrers de la 
ciutat, la proposta del govern 
bàsicament consisteix en fer 
que carrers estrets siguin zones 
a màxim 30 km per hora, quan 
moltes vegades el propi carrer 
no permet una circulació més 
ràpida. Afirmen que “la ciutat 
necessita més carrers de via-
nants amb plataforma única, 
que prioritzin la circulació 
de vianants i bicicletes, pintar 
quatre ratlles taronges a un 
carrer no el fa de vianants”. 

El Ple també ha aprovat, per 
unanimitat, l’increment de 
retribucions del personal 
de l’Ajuntament i de l’Orga-
nisme Autònom Municipal 
d’Ensenyaments Artístics 
per a l’exercici 2021 i, en 
l’apartat de qualitat urbana, 
la resolució del recurs de 
reposició presentant con-
tra l’aprovació definitiva 
del projecte d’obres per a 
l’arranjament d’un tram de 
l’Anella Verda al Parc de les 
Comes. El nomenament de 
representants a la comissió 
de seguiment del conveni 
de subministrament d’abas-
tament d’aigua en alta ha ti-
rat endavant amb els vots de 
Junts per Igualada i Ciuta-
dans i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana, Igualada Som-
hi i Poble Actiu.
D’altres punts que també 
s’han aprovat amb el suport 
de tots els grups municipals 
han estat l’aprovació de l’ad-
denda per al manteniment 
de la vigència per al 2021 
del contracte programa 
entre l’Ajuntament i el De-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Ge-
neralitat en matèria de ser-
veis socials i la bonificació 
de l’impost sobre construc-
cions a favor del Taller Àu-
ria, per a la millora en l’ac-
cessibilitat amb les obres de 
l’aparcament del seu edifici.
En la part no resolutiva, el 
Ple ha debatut i aprovat una 
moció presentada per Es-
querra Republicana i Junts 
per Igualada de suport al 
conseller Bernat Soler, acu-
sat d’un delicte de desobedi-
ència greu, que va tingut el 
vot a favor de Poble Actiu. 
El grup d’Igualada Som-hi 
s’ha abstingut i el de Ciuta-
dans hi ha votat en contra.

La regidora Neus Carles creu, 
en relació als carrils-bici, que  
“necessitem crear una xarxa 
segura i coherent, que uneixi 
equipaments com escoles, ins-
tituts, centres mèdics i zones 
comercials. 
Per a Carles “la ciutat perdrà 
dos anys més en matèria de 
mobilitat sostenible fins que 
no hi hagi un canvi de color al 
govern municipal”.

Esmenes de Som-hi
Igualada Som-hi va anunciar 
que presentarà al·legacions a 
la proposta de Pla de Mobili-
tat, que considera “és un docu-
ment amb molt poca ambició”, 

ja que de totes les 43 actuaci-
ons recollides 21 fan referèn-
cia al vehicle privat i només 18 
són de mobilitat a peu i en bi-
cicleta, el que consideren “un 
desequilibri incomprensible”.
El regidor Jordi Cuadras, ex-
plica que “la lluita contra 
l’emergència climàtica és glo-
bal i local i la mobilitat és un 
punt clau. Canviar els nostres 
hàbits de mobilitat no és una 
qüestió de voluntat, de gustos 
o de color polític, sinó que 
és una qüestió de necessitat. 
Quan les ciutat de tot Europa 
estan apostant per la mobilitat 
verda, el govern de Junts per 
Igualada està fent que la ciu-
tat quedi enrere”. Malgrat la 
postura de Som-hi, el cert és 
que el Pla ja inclou algunes de 
les 32 esmenes que la forma-
ció d’esquerres va presentar. 
Un dels punts  que més críti-
ques aixequen és també el dels 
carrils bici. Per a Cuadras “fer 
carrils bici no vol dir fer-los 
com el del polígon, trossejat 
en mil i un pedaços i fer car-
rers de vianants no vol dir fer 
el carrer de la Virtut on, sim-
plement, s’han ampliat les vo-
reres uns centímetres”.

Junts per Catalunya escull la seva primera 
executiva local d’Igualada

L’executiva està formada per 
Jordi Carpi (Coordinació), 
Sandra de la Iglesia (Orga-
nització), Gemma Oller (Co-
municació), Jordi Miserachs 
(Política municipal), Josep 
M Oller (Relacions amb en-
titats), Josep Joanmartí (Lo-
gística i esdeveniments), i 
Josep Marsal (Atenció als 
afiliats i simpatitzants).

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

anoienca, la 
igualadina Àngels 

Chacón, del PDeCAT, 
es presenta com a can-
didat a la presidència 

de la Generalitat

Important operatiu 
per a les eleccions a 
Igualada

L’Ajuntament ha preparat un 
dispositiu per garantir la segu·
retat de les persones en la jor·
nada electoral a Igualada. 
La primera novetat és el canvi 
de la ubicació habitual d’alguns 
col·legis electorals per tal de 
garantir les mesures sanitàri·
es pel que fa a l’espai, la venti·
lació i els accessos. Carner ha 
explicat que s’ha treballat amb 
la idea d’utilitzar només edi·
ficis públics i s’han descartat 
residències, centres sanitaris o 
centres educatius de titularitat 
privada. En total, el mapa elec·
toral d’Igualada es divideix en 
22 col·legis i 45 meses electo·
rals. La nova distribució dels 
centres de votació la podeu 
veure a la pàgina següent. 

Més personal
D’altra banda, a més del per·
sonal de l’Ajuntament que ha·
bitualment intervé en el desen·
volupament d’unes eleccions 
(brigada municipal, auxiliars 
administratius, personal in·
formàtic, secretaria, etc.), en 
aquesta ocasió hi haurà un 
responsable sanitari, que s’en·
carregarà de vetllar pel compli·
ment de totes les mesures sa·
nitàries a l’interior del col·legi 
electoral, i un responsable de 
cues, que vetllarà perquè l’accés 
i la sortida del local es faci tam·
bé complint totes les mesures 
de protecció. Aquest personal 
treballarà a l’exterior de la seu 
electoral.
L’Ajuntament també contracta·
rà una empresa per dur a terme 
la desinfecció de tots els col·le·
gis electorals, i el diumenge al 
vespre, tot just acabada la jor·
nada electoral, es desinfectaran 
els espais que hagin d’obrir la 
seva activitat l’endemà. Durant 
el dia de les eleccions es nete·
jaran els espais electorals i els 
banys un cop al matí i un cop 
a la tarda.
L’Ajuntament també ha de·
terminat l’espai adequat de 
votació en cada col·legi, tant 
pel que fa a la situació de les 
meses i de les cabines, com a 
l’espai on s’ha d’efectuar l’es·
crutini final al vespre.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Aquesta nit passada 
ha començat la cam·
panya electoral per a 

les eleccions al Parlament de 
Catalunya del proper 14 de 
febrer... si la pandèmia i el 
Tribunal Superior de Justícia 
ho permeten. Es tracta de la 
campanya electoral més sur·
realista des de la recupera·
ció de la democràcia, ja que 
podria ser suspesa el proper 
8 de febrer, quan el TSJC es 
pronunciï. 
Malgrat l’esperpèntica situ·
ació, els partits polítics han 
posat en marxa la seva ma·
quinària i ahir dijous a les 8 
del vespre, abans del toc de 
queda, es van reunir la majo·
ria a la rambla Sant Isidre per 
dur a terme l’habitual “engan·
xada de cartells”. 
Fins a 19 anoiencs es presen·
ten com a candidats a les di·
verses candidatures que s’han 
confirmat a la demarcació de 
Barcelona. La majoria, però, 
no tenen cap opció de sortir 
escollits per a un dels 85 es·
cons (dels 350 totals del Par·
lament) que s’han de repartir 
a la “província”. La seva posi·
ció és testimonial.

Tres candidatures que 
provenen de l’antiga CiU 
L’esmicolament de l’anti·
ga Convergència i Unió ha 
provocat que, per primera 
vegada, trobem fins a tres 
candidatures diferents amb 
candidats anoiencs. 
Junts per Catalunya, que ha 
tingut els presidents de la 
Generalitat en les darreres le·
gislatures, i que ara presenta 
Laura Borràs, té a la llista a 
les igualadines Judit Guàrdia 

Comença la campanya de les eleccions 
del 14-F, amb 19 candidats de l’Anoia

JxCAT (17)
24. Judit Guàrdia i Torrents
46. Sandra De la Iglesia Colet

PSC (13)
19. Jordi Riba Colom
50. Noemí Trucharte Cervera
62. Sandra Fernández Cuadra 
69. David Oliva Beas

ERC (18)
6. Alba Vergés i Bosch
25. David Alquézar i Claramunt
71. Barbara Ortuño i Escriu

CUP (3)
20. Aleix Auber Álbarez
23. Meritxell Baqué López

CIUTADANS (24)
43. Carmen Manchón Villaverde

EN COMU PODEM (7)
40. Rafael Moya Buades

PP (3)
22. Francesc Ibáñez López

PDeCAT
1. Ma Àngels Chacón i Feixas
3. Marc Castells i Berzosa
47. Rafael Galvan i Rodríguez
48. Anna Pallerols i Ferrer

PARTIT NACIONALISTA PNC
10. Jordi Torra Vendrell

La xifra entre parèntesi és el 
nombre d’escons a les eleccions 
del 2017 per la demarcació de 
Barcelona

ELS CANDIDATS 
ANOIENCS

i Sandra de la Iglesia. Les en·
questes li donen menys repre·
sentativitat que a les elecci·
ons del 2017, de manera que 
Guàrdia, d’entrada, tindria 
poques possibilitats de resul·
tar escollida, però sí en el cas 
que JxCat formi govern, o bé 
al llarg de la propera legisla·
tura. 
El PDeCAT és tota una in·
cògnita. Per primera vegada, 
una persona nascuda a l’Ano·
ia es presenta com a candida·
ta a la presidència a la Gene·

ralitat, la igualadina Àngels 
Chacón, exconsellera d’Em·
presa i exregidora a Iguala·
da. També hi és, en tercera 
posició, l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells. La seva posició 
no és casual. Efectivament, 
la normativa diu que, per la 
demarcació de Barcelona, se 
surt d’entrada amb 3 escons. 
És a dir, si entra Chacón, en·
trarà Castells. El problema és 
que, de moment, les enques·
tes no li donen cabuda en el 
nou Parlament. El bruquetà 
Rafael Galván (lloc 47) i  la 
pierenca Anna Pallerols (48) 
completen els 4 candidats 
anoiencs d’aquest partit. Veu·
rem què succeeix.
Finalment, el partit de Marta 
Pascal, excoordinadora del 
PDeCAT, presenta a l’em·
presari odenenc Jordi Torra 
en la desena posició. Tampoc 
en aquest cas hi ha bones no·
tícies per a aquest partit en les 
enquestes. 

Alba Vergès, presència 
garantida per ERC
Qui segur que continuarà 
amb una cadira al Parlament 
és la igualadina Alba Vergès, 
la coneguda consellera de Sa·
lut del govern de la Genera·

litat. La posició 6 li garanteix 
presència a la cambra per ter·
cera legislatura consecutiva. 
L’alcalde de Tous, David Al·
quézar, ocupa el lloc 25, amb 
poques possibilitats de sortir 
d’entrada el 14 de febrer, però, 
com en el cas de JxCat, sí en 
el cas que els republicans for·
min govern, o bé en els pro·
pers mesos de legislatura. 
L’alcaldessa del Bruc Bàrbara 
Ortuño ocupa un testimonial 
71è lloc.

Jordi Riba, l’aposta del PSC 
per a l’Anoia
Un altre dels candidats ano·
iencs amb força possibilitats 
de resultar escollit d’entrada 
és l’exregidor igualadí Jordi 
Riba, que ocupa el lloc 19 de la 
candidatura socialista que en·
capçala Salvador Illa. D’aques·
ta manera, el PSC tornaria a 
tenir un diputat de l’Anoia, 
quelcom que fa molts anys 
que no succeeix. S’ha de tenir 
en compte que, a les eleccions 
del 2017, el PSC va obtenir 
només 13 diputats per Barce·
lona, però en aquestes, davant 
la previsió de desfeta de Ciuta·
dans, les enquestes atorguen al 
PSC més de vint diputats per 
la demarcació barcelonina.
L’alcaldessa de Vilanova, Noe·
mí Trucharte, a la posició 50, 
la regidora d’Òdena Sandra 
Fernández (62) i el masquefí 
David Oliva, a la 69, comple·
ten la terna socialista de l’Ano·
ia.

Posicions sense possibilitats
Pel que fa a la resta de candi·
datures, els nostres candidats 
tenen poques o més aviat nul·
les possibilitats. 
La CUP presenta en el 20è 
lloc l’exalcalde de Capellades 
Aleix Auber, i l’alcaldessa de 
Vallbona Meritxell Baqué en 
el 23. A En Comú Podem tro·
bem l’igualadí Rafael Moya en 
la posició 40. Ciutadans pre·
senta a la regidora igualadina 
Carmen Manchón en la po·
sició 43, i, finalment, el PP 
té al pierenc Francesc Ibáñez 
en la posició 22. 

Àngels Chacón.

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



Els candidats d’ERC: Alba Vergés, David Alquézar i Bàrbara Ortuño
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E squerra Republicana 
Anoia afronta les elec-
cions al Parlament de 

Catalunya amb l’opció d’acon-
seguir per primera vegada ob-
tenir dos diputats comarcals. 
Pels republicans aquesta és 
“una molt bona oportunitat 
pel territori ja que podrem 
traslladar la força municipa-
lista de la comarca al Parla-
ment de Catalunya amb dos 
representants” i això, segons 
els republicans, servirà per 
“seguir sent útils a la gent de 
l’Anoia”.
Esquerra és l’organització po-
lítica més votada de la comar-
ca de l’Anoia en les darreres 
eleccions municipals i va ob-
tenir fins a 17 alcaldies. En 
aquest sentit des d’ERC expli-
quen que “volem traslladar la 
força municipal al Parlament 

ERC vol continuar sent “l’eina més 
útil” al servei de l’Anoia

El PSC posa en marxa 
una campanya online

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Federació del 
PSC-Anoia ja té a punt 
la campanya per les 

eleccions al Parlament de Ca-
talunya del proper 14-F. Serà 
una campanya diferent on els 
mitjans telemàtics seran el 
centre de l’acció dels socialis-
tes de la comarca. S’han acti-
vat canals de Whatsapp a cada 
municipi per rebre el dia a dia 
de la campanya, també s’estan 
fent rondes de trucades diàri-
es a tota la comarca, es faran 
actes telemàtics per municipis 
en format de videoconferència 
i les xarxes socials Facebook, 
Twitter i Instagram, serviran 
també per fer arribar tota la 
informació.
El candidat del PSC-Anoia al 
Parlament, Jordi Riba, explica 
que “Salvador Illa és el presi-
dent que Catalunya necessita. 
El PSC no només oferim un 
bon candidat sinó que oferim 
un president de la Generali-
tat per passar pàgina i fer que 
torni la Catalunya ben gover-
nada. Una Catalunya que lluiti 
amb eficàcia contra la pandè-
mia, que tingui un projecte de 
recuperació econòmica clar i 
aposti pel retrobament entre 

per seguir sent l’eina més útil 
de la comarca al servei de la 
gent” i destaquen que “volem 
fer des del Parlament el mateix 
que hem fet des dels 33 muni-
cipis de l’Anoia: treballar, ser 
al costat de la gent i ser útils 
als interessos del territori”. 
Els republicans aposten per 
“impulsar” des del Parlament 
de Catalunya una “millora im-
portant i necessària per l’Ano-
ia a nivell d’infraestructures” i 

posen d’exemples “el tren, l’eix 
ferroviari transversal, conegut 
com a tren gran, l’autovia A2, 
les carreteres B-224, C15 i la 
necessitat de fer un planeja-
ment per impulsar l’aeròdrom 
d’Òdena”. 
Des d’ERC asseguren que “a la 
comarca hem demostrat que 
treballem a peu de carrer sent 
útils a la gent, als veïns i veï-
nes, i al Parlament i al Govern 
també volem seguir-ho fent”.

el conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes del país. La Catalunya 
símbol de progrés i no de pro-
cés i retrocés”.
El PSC-Anoia recorda que tots 
els Ajuntaments de la comarca 
han activat els mecanismes 
necessaris per garantir que 
anar a votar presencialment 
és segur, tot complint els pro-
tocols marcats pel govern de 
la Generalitat. Tot i això, per 
qui vulgui votar per correu, 
el PSC també ha creat un telè-
fon d’informació per resoldre 
dubtes: 900 525 546.
Als actes telemàtics, l’igualadí 
Jordi Riba que ocupa el núme-
ro 19 de la llista per Barcelo-
na, estarà acompanyat dels 
altres candidats comarcals que 
també formen part de la llis-
ta del PSC al Parlament com 
són l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí Noemí Trucharte, la 
regidora d’Òdena i consellera 
comarcal Sandra Fernández 
i el membre de les Joventuts 
David Oliva de Masquefa. 
Tots ells seran entrevistats, 
també, amb vídeos a les xarxes 
del PSC-Anoia per a conèixer 
els candidats. Amb l’eslògan 
“Fem-ho” el PSC vol portar el 
canvi a Catalunya amb Salva-
dor Illa de president.

El candidat igualadí del PSC, Jordi Riba.

Nous col.legis electorals a Igualada
Districte, secció i taules Col.legi Electoral Col.legi anterior
01  001 (2)  MUSEU DE LA PELL  (abans Arxiu Històric)
02  001 (1)  BIBLIOTECA CENTRAL 
02  002 (1)  BIBLIOTECA CENTRAL
02  003 (2)  CENTRE CÍVIC NORD  (abans Monalco)
03  001 (1)  ESCORXADOR  (abans Escola Àuria)
03  002 (2)  ESCORXADOR (SALA GRAN)  (abans Escola Àuria)
03  003 (2)  COL.LEGI GARCIA FOSSAS 
03  004 (2)  ESCORXADOR (SALA FESTA)  (abans Residència Vilaseca)
03  005 (2)  CENTRE CIVIC FÀTIMA 
03  006 (2)  COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT
03  007 (2)  CENTRE CÍVIC NORD  (abans Monalco)
03  008 (2)  PATRONAT D’ESPORTS (RECEPCIÓ)  (abans CAP Nord)
03  009 (2)  COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT  
03  010 (2)  PATRONAT D’ESPORTS (OFICINES) 
04  001 (1)  EDIFICI “LA TENERIA” 
04  002 (1)  ATENEU IGUALADI 
04  003 (1)  ESPAI CIVIC CENTRE 
04  004 (2)  ESCOLA DE MUSICA   
04  005 (2)  IES JOAN MERCADER  (abans Sala Xipreret)
05  001 (2)  4D HEALTH  (abans Centre Sant Jordi)
05  002 (2)  COL.LEGI GABRIEL CASTELLA  
05  003 (2)  IES JOAN MERCADER   
05  004 (2)  IG-NOVA TECNOESPAI  (abans Caputxins) 
05  005 (1)  CAL BADIA  (abans CAP Anoia)
05  006 (2)  CASAL CÍVIC MONTSERRAT  (abans Centre de Dia)
05  007 (2)  CASAL CIVIC MONTSERRAT

Calçots de proximitat 
i cuits a la flama. 

Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots 

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA

20 calçots 7€ (1/2kg de salsa per 6,5€)
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Eines per gestió, 
comercialitzar producte 

turístic, màrqueting, 
xarxes i anglès, són els 
cursos gratuïts que es 

realitzaran els mesos de 
febrer i març 

REDACCIÓ / LA VEU 

F ent una aposta per do-
tar d’eines per afron-
tar la nova realitat del 

sector turístic, en un entorn 
canviant, molt més digital, in-
ternacional i competitiu, on 
despuntar amb producte tu-
rístic i propostes originals es-
devé tot un repte,  UEATuris-
me  ha organitzat sis sessions 
formatives gratuïtes per a pro-
fessionals de microempreses 
i autònoms del sector turís-
tic. Cada vegada es va prenent 
més seriosament l’oportunitat 
que el turisme pot aportar a 
l’Anoia, un territori poc explo-
tat encara en aquest àmbit.
UEA Turisme és la sectori-
al de la Unió Empresarial de 
l’Anoia que aglutina, represen-
ta i defensa els interessos de 
les empreses i autònoms del 
sector turístic, allotjaments, 
activitats, esdeveniments, 
hostaleria, rutes i patrimoni. 
Amb aquesta proposta, l’en-
titat aposta per dotar d’eines 
i recursos a  un sector que 
està treballant per mantenir 
l’activitat en un moment molt 
difícil, amb la mirada posada 
a un 2021 que serà diferent i 
complex donades les circums-
tàncies per la Covid-19.
D’aquesta manera, empresa-
ris i treballadors d’aquest sec-
tor tenen a la seva disposició 
6 cursos totalment gratuïts 

La UEA promou sis sessions per a 
impulsar el turisme professional

Igualada Comerç 
prepara per al febrer un 
fòrum sobre el sector

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant aquests dies 
Igualada Comerç 
està fent el tanca-

ment de l’any 2020, i la seva 
valoració. Tot i haver estat un 
any molt estrany per les cir-
cumstàncies de la covid19, el 
volum d’activitat, i la gestió de 
l’entitat ha estat molt intensa. 
S’està recollint i valorant les 
aportacions i valoracions re-
budes, per treure conclusions 
de cara a tenir en conta per 
aquest 2021.
Pel que fa a la planificació 
per aquests pròxims mesos es 
treballa a mantenir l’activitat 
dirigida a la promoció del co-
merç local, i el suport i aten-
ció directa als comerciants. 
S’estan valorant noves inici-
atives creatives que ajudin a 
mantenir aquesta dinàmica 
perquè els ciutadans seguei-
xin tenint la confiança en el 
comerç de proximitat. Entre 
d’altres es pretén potenci-
ar la nova imatge d’Igualada 
Comerç que es va presentar 
durant l’any 2020, “Tu ets la 
clau”.
Es segueix amb atenció l’evo-
lució de les mesures restricti-
ves per anar adaptant l’activi-

(amb places limitades) que 
els permetran adquirir eines, 
recursos i noves capacitats, i 
que es faran a partir del mes 
vinent. 

Cursos en format virtual a 
partir del 8 de febrer
Els cursos, que es faran en for-
mat virtual i comencen el 8 de 
febrer són: Xarxes socials i po-
sicionament web del sector tu-
rístic (dies 8, 10 i 12 de febrer), 
Eines per  ala gestió empresa-
rial (15 i 17 de febrer), Plani-
ficació i comercialització de 
productes turístics (22 i 24 de 
febrer)  ,  Comunicació i màr-
queting al sector turístic (1 i 3 
de març) i Anglès especialitzat 

per a treballadors del turis-
me (nivell I  i  II de 8 al 31 de 
març). Els cursos seran impar-
tits per la  coach  empresarial 
Juanita Acevedo i la professo-
ra i traductora Núria Colell. 
Aquesta acció s’emmarca en 
un projecte que la Unió Em-
presarial de l’Anoia porta a 
terme gràcies al suport del 
Consorci per la Formació 
Contínua de Catalunya. 
El programa dels cursos,  els 
formulari d’inscripcions i 
tota la informació relacio-
nada es pot trobar a l’apartat 
de   Formació de la web de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, a 
www.uea.cat 

tat del dia a dia per a poder 
tirar endavant les propostes 
amb el màxim de garanties. 
La primera activitat rellevant 
que es farà serà el Forumco-
merç.cat durant el mes de fe-
brer. Aquest es farà en format 
híbrid (presencial i en strea-
ming) promogut per Igualada 
Comerç per a tota Catalu-
nya. Aquest Fòrum ha de ser 
una oportunitat per debatre i 
compartir sobre el present i el 
futur del comerç local de la 
mà d’experts.
També és seguirà treballant 
en la captació de nous serveis 
i avantatges pels associats per 
tal d’ampliar-ne els que ja es 
tenen. La voluntat és la de 
generar noves sinergies en 
diferents entitats i empreses 
igualadines. L’objectiu és el 
de consolidar el potencial de 
grup i poder reforçar el sector 
del comerç de proximitat.  

L’entitat vol potenciar 
la seva imatge durant el 

2021, i continuar ofe-
rint eines de suport als 

comerciants per 
afrontar la pandèmia

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



La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa.

Durant l’any 2020, 
635 persones van rebre 
orientació específica i 

195, un terç del total, va 
aconseguir inserir-se en 

el mercat laboral
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L ’Àmbit d’Estratègies de 
l’Ocupació del Consell 
Comarcal de l’Anoia va 

contribuir, el 2020, a la inserció 
de 195 persones que no tenien 
feina. Aquest és el resultat més 
destacat de les accions que es 
va portar a terme l’any passat, 
tant d’orientació laboral a per-
sones en situació d’atur com 
de prospecció en les empreses, 
per a posar d’acord l’oferta i la 
demanda.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, afirma 
que “l’actual aturada de l’activi-
tat econòmica, causada per la 
Covid-19, se suma a les dificul-
tats que ja tenia la comarca de 
l’Anoia per a rebaixar les xifres 
de l’atur. Per això des del Con-
sell Comarcal hem redoblat 
els esforços i hem entomat el 
repte que suposa acompanyar 
les persones sense feina de 
manera individualitzada en el 
seu retorn a l’activitat, malgrat 
totes les dificultats que hi ha i 
amb el nostre equip tècnic tre-
ballant amb la màxima energia 
i servei. Sempre diem que les 
persones sense feina no són 
una xifra, són persones amb 
noms i cognoms i amb situaci-
ons moltes vegades complexes, 
per això creiem en la necessi-
tat d’aquest acompanyament 
individualitzat, contribuint a 
millorar les seves competènci-
es laborals”.
En total, les persones que van 
rebre orientació laboral per 
part del Consell van ser 635 i 
un 31% d’aquestes, 195, han 
aconseguit trobar una feina i 
inserir-se de nou al mercat la-
boral.
En el vessant empresarial, des 
de l’Àmbit d’Estratègies de 
l’Ocupació del Consell Co-
marcal es van realitzar 1.519 
contactes amb empreses i 139 
visites a les seves seus, es van 
gestionar 104 ofertes laborals, 
es van cobrir 51 llocs de treball 
amb candidats derivats des del 
servei, es van acompanyar 123 
accions d’emprenedoria, es van 
registrar 68 altes de noves em-
preses, se’n van assessorar 78 i 
es van executar 1.242 accions 
de seguiment –ofertes de feina, 
convenis de pràctiques, etc.– a 
empreses amb les que s’està col-
laborant.
Jordi Cuadras afegeix que “les 
dificultats són també impor-
tants per les empreses, que 
moltes vegades no troben els 
perfils adequats per a cobrir 

Un programa del Consell permet a 
195 persones trobar feina

L’Ajuntament ajuda amb 
164.000€ a famílies de 
nens en edat escolar

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament d’En-
senyament de l’Ajun-
tament d’Igualada 

ha destinat prop de 164.000 
en ajuts destinats a famílies 
igualadines. Es concret, s’han 
destinat 60.993,24 euros a 
ajuts menjador per a infantil 
i primària i 17.372 per a es-
coles bressol; 8.120 euros a 
ajuts de material per a alum-
nes d’infantil; 26.952 euros a 
ajuts per a llibres, tant per a 
primària com a per a secun-
dària, i 10.890 euros a ajuts a 
l’escolarització per a les llars 
d’infants. Aquests ajuts se su-
men als que ja atorga l’Ajun-
tament des de Serveis Socials 
a les famílies més vulnerables, 

les seves necessitats; per això 
els oferim el suport necessari 
i fem una tasca de prospecció 
per a casar oferta i demanda. 
Només teixint aliances, su-
mant esforços i treballant a la 
una, l’àmbit públic i el privat, 
superarem aquesta situació, 
d’origen sanitari però amb una 
gran complexitat econòmica i 
social”.
Pel que fa a l’àmbit de la for-
mació, 78 persones van parti-
cipar en les diferents accions 
promogudes des del Consell: 
la Formació d’Anoia Activa 
Auxiliar d’Impressió Òfset i 
Postimpressió, el Programa 
de Preacceleració Connected 
Car Living Lab, els diferents 

seminaris i jornades d’Ano-
ia Activa, el Webinar sobre 
Comunicació Empresarial en 
Temps de Pandèmia i Post-co-
vid-19, les 31 píndoles infor-
matives del Projecte Nexes, el 
Projecte Singulars esTICoc i la 
Formació Segell Coopera per 
gestories.
I, pel que fa als projectes estratè-
gics, es van impulsar el Projecte 
d’Especialització i Competitivi-
tat Territorial Mobility Anoia, 
la Taula Estratègica del Motor, 
Economia Social i Solidària i el 
Pacte d’Acció Econòmica i Soci-
al de l’Anoia. A més, pel que fa 
als plans d’ocupació especials, 
en aquests moments el Con-
sell Comarcal té en marxa tres 
plans diferents que donen feina 
a una trentena de persones.
Les persones interessades a ac-
cedir als serveis d’orientació 
laboral poden trucar al 93 805 
15 85 i demanar per l’Àmbit 
d’Estratègies de l’Ocupació o 
enviar un correu electrònic a: 
aeo@anoia.cat.

a les quals es fa un seguiment 
constant.
D’altre banda, l’Ajuntament 
d’Igualada ja fa uns anys que 
va posar en marxa el projecte 
d’ajuts als centres educatius 
que treballaven per a la reu-
tilització dels llibres. Aquest 
any un total d’onze centres 
s’han acollit al projecte, fet 
que s’ha traduït en una in-
versió de 39.200 euros per 
part del Departament d’En-
senyament. “Volem seguir 
ajudant els centres educatius 
que treballin el projecte de 
reutilització de llibres perquè 
això suposa no només estalvi 
econòmic per a les famílies, 
sinó també una millora en la 
sostenibilitat”, tal i com ha ex-
plicat la regidora Patrícia Illa.

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
NII Km 559,100 - Òdena
scorpia@restaurantscorpia.cat    
www.restaurantscorpia.cat

·PER EMPORTAR 
(millor amb comanda)

·PER MENJAR AL RESTAURANT 
O A LA NOSTRA TERRASSA

28€
MENÚ

TEL. 93 806 05 55
NII Km 559,100 - Òdena
scorpia@restaurantscorpia.cat    

O A LA NOSTRA TERRASSA

28€
MENÚ

 MENU CALÇOTS  
·Calçots i carxofa 

amb romesco
·Graellada de carn
·Crema catalana

·Vi de la casa

RACIÓ DE CALÇOTS
I CARXOFA 

AMB ROMESCO: 
15 EUROS
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El programa pilot busca 
acordar mesures 

provisionals mentre 
s’espera la resposta 

judicial

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia i els Jutjats 
d’Igualada han engegat 

el programa pilot ‘La media·
ció en mesures provisionals 
de família’ que suposa la col·
laboració entre els professi·
onals del Servei de Mediació 
del Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada·
nia de l’ens comarcal i els Jut·
jats número 3 i 4 de la capital 
de l’Anoia.
Actualment la resposta judi·
cial a una petició de divorci 
pot tardar un temps consi·
derable a arribar i, fins que 
els jutjats no es pronuncien, 
les parts no disposen de cap 
regulació de les mesures que 
han de regir la seva situació 
de ruptura. El projecte té com 
a objectiu afavorir els acords 
entre parelles amb fills me·
nors a càrrec que han decidit 
divorciar·se però que es man·
tenen en conflicte, potenciant 
també la intervenció dels ad·
vocats de les parts per a bus·

El Consell i els Jutjats 
facilitaran la mediació 
en divorcis amb fills

El sector tecnològic de la comarca 
lamenta que no els arribin ajudes

REDACCIÓ / LA VEU 

L a necessària transfor·
mació digital de les 
empreses s’ha vist pre·

cipitada per la situació gene·
rada per la COVID19. Ara 
més que mai, estar tecnològi·
cament al dia, tenir les eines 
i la infraestructura adaptades 
esdevé gairebé una obligació. 
Les empreses tecnològiques 
recorden que, revisar l’estratè·
gia empresarial per alienar·la 
amb la situació actual i apos·
tar per la millora de proces·
sos, tant productius com de 
serveis, ha de permetre a les 
empreses resistir amb millors 
garanties l’embat dels pròxims 
mesos.
Tot i això, actius i professio·
nals tecnològics de l’Anoia, 
reunits amb la UEA en la tas·
ca d’escolta i anàlisi de l’estat 
empresarial del sector i pers·
pectives pel 21, han coincidit 
en valorar l’any tancat com un 
2020 molt desigual, marcat 
per la dràstica reducció de les 
inversions de les empreses, per 
la por i la incertesa de l’evolu·
ció econòmica i especialment 
tocada per la manca de liqui·
ditat de les empreses més peti·
tes. El sector tot i que veu amb 
incertesa aquest 2021, confia 
que alguns projectes tirin en·
davant, per consolidar inno·

car solucions equitatives.
La consellera de Ciutadania 
de Consell Comarcal, Rosa 
M. Garcia, explica que “és un 
pas endavant en els serveis 
de mediació que tenim, amb 
la finalitat de promoure l’es·
tabilitat dels fills a càrrec de·
terminant mesures estables 
que es podrien mantenir fins 
que arribi la resposta defini·
tiva del tribunal, amb l’objec·
tiu de rebaixar l’angoixa dels 
progenitors i preservant els 
infants del conflicte familiar”.
Des l’any 2012 el Consell Co·
marcal de l’Anoia aposta per 
la promoció de la cultura del 
pacte, amb l’objectiu de facili·
tar la convivència i fomentar 
la mediació com a estratègia 
alternativa als litigis judicials 
en la resolució de conflictes.

de cobrament i endarreri·
ments que han viscut els tre·
balladors. Les empreses, però, 
estan especialment molestes 
amb les limitades ajudes per 
les empreses, no només pel 
seu propi sector, que ha estat 
completament desatès, sinó 
per la insuficiència d’ajudes 
per a les empreses de tots els 
sectors que, davant la nova re·
alitat, més digital, tecnològica 
i informatitzada, necessitaven 
ajuda per a digitalitzar els seus 
negocis. Aquesta limitació ha 
contribuït a frenar encara més 
l’aposta que empreses hauri·
en de fer per poder avançar i 
estar a l’altura de la nova nor·
malitat, deixant enrere aque·
lles empreses que no s’han 
adaptat a l’entorn més digital, 
i de retruc ha afectat  a les em·
preses tecnològiques que han 
vist frenades les inversions i 
els projectes.
La pandèmia de la Covid·19 
ha accentuat la pressió sobre 
les empreses, amb el teletre·
ball, la no presencialitat, el fre 
de l’activitat econòmica, la por 
a les inversions, la limitació de 
mercats.... Una pressió que es 
tradueix en cautela i immo·
bilisme que pot perjudicar la 
seva supervivència. Així, el 
sector tecnològic demana al 
govern que sigui valent i doni 
suport a les empreses perquè 
pugui seguir treballant i crei·
xent en un context més deli·
cat que mai, ajudes directes 
perquè l’activitat avanci i pro·
gressi, UEA Lab 4.0 demana a 
l’administració catalana i esta·
tal que ajudi i acompanyi a les 
empreses per aquesta trans·
formació digital obligada que 
les permetrà seguir endavant i 
evitar que quedin enrere. 

vació en algunes àrees, com 
per exemple en I+D i millora 
de producte que no ha quedat 
tan afectat.
UEA Lab4.0, formada per em·
preses de software, assessors i 
serveis tecnològics, enginyeri·
es, experts en ciberseguretat, 
intel·ligència artificial, me·
todologia Lean, gamificació, 
formació, distribuïdors i fa·
bricants de maquinària, com·
partien que entre els reptes i 
oportunitats per aquest 2021, 
es posa més que mai de ma·
nifest que les empreses neces·
siten els agents i facilitadors 
tecnològics en aquesta nova 
situació, per adaptar·se a la 
nova realitat, tenir les eines 
i els coneixements, treballar 
amb seguretat, i gestionar a 
distància maquinària però 
també equips i persones.
Dins el mateix sector, algunes 
empreses tecnològiques han 
destinat part de les hores d’un 
2020 menys actiu a fer revisió 
de l’estratègia empresarial i 
han vist coma una oportuni·
tat reorientar la seva línia de 
negoci o diversificar la seva 
especialització per a mantenir 
l’activitat quan moltes àrees 
resultaven aturades. 
El sector lamenta la dificultat 
que han suposat els ERTOs, 
que més que una ajuda han 
resultat un fre, pels problemes 

Aquesta limitació ha 
contribuït a frenar 

encara més l’aposta que 
empreses haurien de fer 
per poder avançar i es-
tar a l’altura de la nova 

normalitat

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

#150 Núria Cañamares i Casanovas
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Jordi Saragossa @jsaragossa

Ton Lloret @tonlloret

Júlia Cot @cot_julia

Natàlia Mas @NataliaMasGuix

Pep Valls @pepvalls

Marc Riera Minguet @RieraMinguet

Club Bàsquet Igualada @CBIgualada

Seré President de Mesa el dia 14F. Com a autònom, en el 
meu dia a dia procuro minimitzar qualsevol risc de contagi 
per tal de no perdre cap possible feina. Això implica poca 
(per no dir nul·la) interacció social tant amb amics com 
amb família. Gràcies @socialistes_cat @PSOE x posar-nos 
en perill. Espero no ser contagiat de COVID19 durant les 
eleccions (i menys encara, contagiar a algú). No em puc 
permetre perdre CAP de les feines q tinc previstes pels dies 
posteriors al 14F. Els 60€ us els podeu fotre pel cul.

Els polítics que s’han vacunat quan no tocava ”per-
què sinó es perdia la dosi” què fan quan queden 
diners d’una subvenció per gastar, que també ”es 
poden perdre”?

Hola. Algú em pot deixar uns pals d’esquí per 
anar a un míting aquest dissabte? Gràcies.

Qui intenta fer miracles amb la tresoreria pròpia 
és el Govern. On és el fons covid estatal 2021? 
On és el FLA extra per cobrir l’excés de dèficit del 
2020? On és l’estratègia de finançament i distribu-
ció extraordinària de recursos quan fan més falta 
que mai?

Plega el Ministre de Sanitat al moment més com-
plicat de la pandèmia, per passar a ser candidat 
a la presidència de la Generalitat. A la persona 
a qui ha pres aquest lloc, se’l compensa amb un 
Ministeri, sense cap altre mèrit o suposada capa-
citació... Però que és aquesta merda?

@maticatradio Com pot ser que a la crònica del re-
lleu als ministeris comenteu el vestit de la nova mi-
nistra de sanitat? Encara estem així? No avancem.

Tornem a les pistes!!! Pistes exteriors Mascaretes 
Una mica de fred  I... MOLTES ganes de BÀS-
QUET!!! #femCBI

www.veuanoia.cat

21 3 El Museu de la Pell o l’Escor-
xador seran centres electorals 
el 14-F

Dotze morts per coronavirus 
a l’Hospital en els darrers set 
dies

La consellera de Salut, la igua-
ladina Alba Vergés, confinada 
al domicili

#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! 

Molt igualadina. Enamorada de les arts 
escèniques i la cultura en general, així com 
de França, les bones amistats, la natura, 
llegir, ballar... Visc molt intensament el que 
m’agrada. Inquieta de mena, sempre tinc 
reptes i llistes de coses a fer. 

Llicenciada en Periodisme, treballo com a 
freelance en diversos projectes culturals com 
ara fires i festivals, portals i revistes. Faig 
crítica de teatre i assessorament d’espectacles 
per a diverses institucions. Anteriorment 
he treballat en comunicació d’empresa i en 
mitjans locals i nacionals. Sempre que puc 
col·laboro escrivint aquí i allà.

Ser autònoma em fa estar activa i, tot i els pics 
de feina, tinc la sort de gaudir-ne i sentir-
me viva. Ja de petita corria amunt i avall per 
arribar a tot: a música, a dansa, al cau! 

Està a punt de canviar-me la vida: en breu 
seré mare.

Museu Molí Paperer de Capellades 
  @mmp_capellades

Jep Rabell 

                     @jeprabell
Club Futbol Igualada 

  @cfigualada1939

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
La cultura del país es descentralitza i Igualada es troba entre les ciutats capdavanteres en la 
matèria. La capital de l’Anoia destaca per aplicar un programa cultural que promou una oferta 
innovadora i de qualitat que genera i fidelitza un públic cada cop més crític.

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
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Selecció per valorsL’IRPH, de nou, al Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea

En el tema de la possible 
nul·litat de l’IRPH ens 
trobem en el dia de la 
marmota. Quan es va pu-

blicar la Sentència del TJUE que 
resolia les qüestions prejudicials 
sobre aquest índex de referència 
de préstecs hipotecaris, el passat 
mes de març de 2020, vaig escriu-
re un article (publicat el 23 d’abril) 
on afirmava que aquesta resolució 
obria la porta a les reclamacions 
de nul·litat per abusivitat, porta 
que havia quedat tancada pel Tri-
bunal Suprem en la sentència de 
14 de desembre de 2017. Doncs, 
he de reconèixer, a desgrat, que 
m’equivocava. No va ser així, ja a 
finals del mes d’abril de 2020, la 
Secció 15ª de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona -qui té atribuït el 
coneixement d’aquestes qüestions 
va dictar una sorprenent Sentèn-
cia capgirant, des del meu punt 
de vista, tota l’argumentació de 
la Sentència europea, per acabar 
donant la raó a l’entitat financera. 
La Sentència de l’Audiència es dic-
ta com si no hagués tingut lloc la 
de 3 de març del TJUE, ens torna 
a deixar allà on estàvem, exacta-
ment igual que abans de que s’ele-
vessin les qüestions prejudicials al 

Tribunal de la UE.
Quelcom semblant ha passat amb 
el Tribunal Suprem, en quatre sen-
tències dictades el passat mes de 
novembre de 2020 ha arribat a la 
mateixa conclusió que l’Audiència 
de Barcelona, però aquí, com no 
podia ser d’altra manera, ha elabo-
rat una mica més els arguments, 
afirmant que la clàusula pot ser 
no transparent però això no vol 
dir que sigui abusiva, i en tots els 
casos analitzats, no es considera 
abusiva i per tant, vàlida.

Innovador, certament, però, al meu 
parer, les sentències del Suprem ina-
pliquen la jurisprudència del TJUE, 
inclosa la sentència dictada el pas-
sat 3 de Març de 2020, cosa que no 
podia portar a cap més resultat que 
el que ha passat: el plantejament 
d’una nova qüestió prejudicial pel 
mateix Jutjat que ja va plantejar la 
resolta per aquella sentència del 
TJUE. Tornem, doncs, a la casella 
de sortida, caldrà esperar de nou 
a veure que resol ara el TJUE. Es-
tem, doncs, en el que deia al prin-
cipi de l’article, els consumidors no 
desperten/despertem del dia de la 
marmota pel que fa referència a la 
possible nul·litat de l’IRPH...  

Opción 1: En ESP hay excesivos empleados públicos y en otros países 
hay una exageración. Opción 2: En ciertos países hay los que debe ha-
ber y en ESP ...... (El País 24.01.2021).

Cercle verd La #COVID ha generat unes necessitats addicionals de 
despesa de 3.826 M€. 
Cercle verd Ha reduït els ingressos del sector públic en 1.302 M€. 
Cercle verd S’han reprioritzat partides pressupostàries per 316 M€.
Cercle verd S’han contractat 18.500 efectius (salut, educació i altres)

MARTÍ PINYOL 
Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles 
@MartiPinyol 

Ara és el moment de salvar el teixit empresarial:
La Generalitat aprova un nou paquet d’ajudes de 619 M€ per a treballadors 
i empreses.
El Govern donarà 600 € als treballadors en ERTO amb rendes baixes i 
2.000 € a les pimes per cada empleat afectat

“L’encaix entre els valors de la persona i 
els de l’organització fa que hi hagi un major 

sentit de pertinença”

Els consumidors no desperten/despertem del 
dia de la marmota pel que fa referència

 a la possible nul·litat de l’IRPH... ”. 

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 

LÍDIA OLIVENZA RIBÉ
Advocada
Tel. 629773101
loradvocats@gmail.com

La pandèmia de la covid ha 
accelerat molts dels proces-
sos de canvi que s’estaven 
produint en el mercat labo-

ral. Els consumidors cada vegada 
demanden empreses més compro-
meses en el medi ambient, en el 
benestar dels treballadors i les treba-
lladores, en el foment de l’equilibri 
entre la vida personal i professional, 
en el compromís en causes socials... 
I han estat les empreses socialment 
responsables i amb un propòsit clar 
les que han sortit realment reforça-
des d’aquesta situació.

Ens trobem en un context de molts 
canvis i les àrees de gestió de perso-
nes de les empreses han de liderar 
el procés de transformació dels seus 
equips per poder-s’hi adaptar. I un 
dels punts fonamentals és la selecció 
de personal. Serà clau que les em-
preses siguin capaces de contractar 
minimitzant els errors, identificant 
de forma molt acurada les caracte-
rístiques de les vacants i analitzant 
rigorosament les candidatures po-
tencials que entrevisten.

Tradicionalment, el procés de selec-
ció de personal s’ha fonamentat en 
una valoració de les competències i 
de l’experiència de cadascuna de les 
candidatures, deixant en un segon 

pla altres qüestions summament 
importants com ho són els valors, 
l’encaix amb la cultura de l’organit-
zació i el potencial.
La selecció per valors permet co-
nèixer allò que fa realment autèn-
tica i única una persona: els seus 
valors, el seu propòsit i les seves 
aspiracions. Els valors ens guien 
en el nostre dia a dia per prendre 
decisions i actuar, i hem de ser ca-
paços d’identificar-los per saber 
si les candidatures estan realment 
alineades amb l’organització i la 
seva cultura.

L’encaix entre els valors de la per-
sona i els de l’organització fa que 
hi hagi un major sentit de perti-
nença, més motivació i que s’in-
crementi el rendiment dels equips.

Conseqüentment, els valors són 
una eina estratègica de canvi per 
transformar les empreses i els seus 
treballadors en organismes aline-
ats i compromesos cap a un ma-
teix propòsit. Els departaments de 
gestió de persones han de fer un 
pas més en la selecció de personal, 
per assegurar-se la contractació 
de candidatures que, a més de les 
competències i experiència pro-
fessional, comparteixin el propòsit 
i la cultura de l’organització.  



EMPRESES DE L’ANOIA  |  17Divendres, 29 de  gener de 2021

Intarex

Intarex és una empresa que es de-
dica des de fa més de 25 anys a de-
senvolupar i implementar soluci-
ons integrals de software, ERP, per 

a les pimes. Partners de SAP Business 
One des del 2006, té com a objectiu que 
el client desenvolupi tot el seu potencial. 
A més, els seus orígens igualadins han 
fet que Intarex hagi arribat a esdevenir 
líder en solucions verticals especialitza-
des en moda, calçat i curtits (totes elles 
integrades a SAP Business One).

“La nostra missió és fer que 
els nostres clients siguin 
més competitius gràcies a 
la tecnologia”, detalla Blai Paco, 
CEO d’Intarex. Això és possible gràcies 
a treballar amb solucions estàndard que 
permeten una gran escalabilitat  i mo-
dulació per adaptar-se als nous reptes 
amb què es van trobant els clients.

Solucions a mida, però estàn-
dards 

“L’objectiu és oferir una solució estàndard 
a on el nivell d’especialització semblava 
requerir una solució a mida. Volem que 
les nostres solucions s’adaptin com un 
guant, però amb un programari estàn-
dard. La importància de l’estàndard rau 
en el fet de reduir els costos de propietat 
i assegurar la seva evolució. El progra-
mari estàndard és a més un sumato-
ri de bones pràctiques sectorials, que 
creix amb les iniciatives de tots els clients”, 
detalla Paco.

Intarex es diferencia d’altres Partners SAP 
per l’alt rati de desenvolupadors del seu 
equip, que els permet parametritzar i per-
sonalitzar les solucions a les casuístiques 
de cada client. També n’és un valor afegit, 
la seva mida d’empresa, que permet un 
tracte molt més proper i personalitzat.

SAP Business One

Gràcies al seu nivell d’especialització, 
l’empresa igualadina Intarex va en-
trar al 2006 a formar part de la xarxa 
partner de SAP Business One, la pla-
taforma líder de gestió empresarial per 
a petites i mitjanes empreses. El seu 
programari està present en 130 països i 
es troba en constant desenvolupament 
i millora. 

SAP optimitza els processos de l’em-
presa i aporta una visió fidedigna i 
unificada de les operacions. Des de 
la comptabilitat i les relacions amb el 
client, fins a la gestió de la cadena de 
subministraments i compres. A més, 
captura tota la informació del negoci 
en un sistema únic i escalable, simpli-
ficant la presa de decisions de l’empre-
sa gràcies a la visualització de tota la 
informació i dades en temps real.

Així doncs, aquest programari aporta 
un valor afegit a les empreses gràcies 
al poder de la informació. També en 
millorar la productivitat, i per tant, 
permet competir amb empreses més 
grans.

Novetats a l’avantguarda 
de la tecnologia

Cloud, treballa al núvol
Arrel de la pandèmia, l’empresa Inta-
rex ha desenvolupat solucions tecno-
lògiques encarades a resoldre les no-
ves problemàtiques dels seus clients. 
També ha ajudat a la transició cap al 
teletreball de molts dels seus clients. 
Una d’elles és la transició al núvol. El 
treball al núvol, el cloud, fa referència 
a tenir-ho tot, documents, programa-
ri i correu electrònic i correu electrò-
nic allotjat en servidors “al núvol” i 
s’accedeix a través d’Internet.

Azure, la plataforma cloud 
d’avantguarda

“El cloud juga un paper fonamental, 
sobretot pel que fa al teletreball. És una 
solució del present i del futur perquè 
ens permet treballar des d’on sigui”, de-
talla Paco i afegeix dient que “és clau 
pel creixement de qualsevol tipus de 
negoci. A més, és també una forma de 
protegir la seguretat dels documents 
de l’empresa”. En aquest sentit, des 
d’Intarex ofereixen les solucions Cloud 
de Azure, perquè la teva empresa esti-
gui a l’avantguarda en tecnologia.

Treballar al núvol aporta el valor de la 
mobilitat, fent que puguem accedir-hi 
des de qualsevol lloc, dispositiu i pla-
taforma. Ajuda a estalviar, doncs les 
aplicacions al núvol són més fàcils de 
mantenir i sempre estaran actualitza-

des. L’adaptabilitat, l’espai que necessi-
tem i quan el necessitem, pagant només 
el que es necessiti en cada moment. Gau-
dint de la seguretat contra ciber-atacs 
que una sola empresa no es podria per-
metre. A més d’ajudar a la sostenibilitat 
i reduir la petjada ecològica, gràcies a la 
concentració i optimització de servidors.

Intel·ligència Artificial

Un altre projecte que s’està desenvolu-
pant és el d’Intel·ligència Artificial, amb 
la intenció de potenciar l’ús d’aquesta 
tecnologia a les Pimes, augmentant el 
valor i impacte de l’ERP als diferents 
processos de l’empresa. Per exemple, 
automatitzar la similitud d’imatges en 
catàlegs, per tal de relacions productes 
visualment semblants de forma auto-
màtica i millorar la personalització de 
l’oferta. O fer que la màquina pugui de-
tectar visualment (a partir d’imatges) 
errors i defectes d’un producte dins del 
procés de fabricació, o fins i tot mesu-
rar-ne la seva superfície, com en el cas 
de les pells. Això fa que es pugui obtenir 
automàticament informació rellevant 
del producte dins el procés de fabricació. 

La clau de l’èxit: l’escolta activa

L’equip d’Intarex està format per més de 
25 treballadores i treballadors, entre els 
quals, compta amb un equip desenvo-
lupador de 8 persones. Durant aquests 
vint-i-cinc anys Intarex ha anat creant 
una xarxa de clients que s’estén per tota 
la península Ibèrica i des de Mèxic a Ar-
gentina amb localitzacions puntuals a 
Estats Units, Europa i Àsia.

“Els nostres valors es basen en crear 
relacions satisfactòries i de proximitat 
amb els clients. El tracte proper ens per-
met treballar cada projecte amb la ma-
teixa il·lusió que el client. L’escolta activa 
sobre totes les propostes i l’experiència 
de 25 anys desenvolupant i implemen-
tant solucions per a Pimes són la nostra 
proposta de valor”, revela Paco. 

Més de 25 anys acompanyant a les empreses en la seva transformació digital

La missió d’Intarex és acompanyar 
a les empreses en la seva adapta-
ció als entorns canviants del mer-
cat, aportant solucions de software 
que ajudin a millorar la competiti-
vitat i facilitin el creixement

Sector: TIC 
Ubicació: Av. de Barcelona, 152 (Igualada)
Treballadors: 25
web: www.intarex.com 

Amb la col·laboració de:

Blai Paco, CEO d’Intarex

L’equip d’Intarex
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Primer premi, Verddeblau, del carrer de l’Argent.

Un conveni de 
pràctiques d’estudiants 
impulsa una campanya 
per comprar 
al comerç local

És el moment de la col·labo-
ració, i la generació d’idees és 
bàsica per trobar recursos nous 
per ajudar a els sectors que més 
estan patint la situaciò. Per aixó, 
defensar el petit comerç com un 
element clau per mantenir les 
ciutats vives és ara una prio-
ritat. Si no s’aconsegueix que 
aquest sector és mantingui, no 
tornarem a veure els nostres 
carrers tal com els hem conegut i 
com volem que continuïn essent.
Des d’aquesta idea, la participa-
ció de l’agència de comunicació 
digital Qomunica en conveni 
de pràctiques estudiantils ha 
creat aquesta campanya de su-
port al comerç.
Paulina Jordán, encarregada 
d’aquesta petita empresa, posa 
en valor aquest tipus de pràc-
tiques “perquè és molt inte-
ressant veure com l’estudiant 
s’involucra en la realitat d’una 
empresa. Aporta les seves ide-
es i sobretot el seu pensament 
digital. Aprèn a pensar en coses 
senzilles, útils i creatives que 
connecten idees”. Qomunica 
ha tingut ja més de 13 estudi-
ants de l’escola igualadina de 
disseny Gaspar Camps, per-
què “és emocionant veure com 
els alumnes trenquen els seus 
propis esquemes i aprenen a 
compaginar els estudis amb la 
responsabilitat de treballar per 
una empresa”, explica.
En aquest cas, Toni Llamolla, 
creador del cartell Som Vida, 
ha utilitzat una realitat que per 
raó de la seva edat no li és pro-
pera. “Els joves de la nostra ge-
neració no som tan conscients 
del que tenim quan sortim al 
carrer. Ens sembla que el lò-
gic són les compres digitals, i 
treballar en aquest cartell ha 
estat un procés de conscienci-
ació. Aquestes llums, aquests 
treballs, aquestes persones són 
valuoses per a tots. Espero que 
als comerciants els sembli útil i 
que la seva descàrrega els ajudi 
a motivar més persones a com-
prar al seu barri”, diu Jordan. 

CaixaBank destina 
260.000€ a projectes 
socials de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank, a través del 
pressupost cedit per 
la Fundació “la Cai-

xa”, ha destinat 44,8 milions 
d’euros a projectes socials lo-
cals durant l’any 2020, la qual 
cosa ha permès desenvolupar 
més de 8.500 iniciatives amb 
prop de 7.000 entitats socials 
de tota Espanya localitzades i 
canalitzades a través de la xar-
xa d’oficines de CaixaBank.
L’entitat financera presidida 
per Jordi Gual i dirigida per 
Gonzalo Gortázar compta 
amb la xarxa comercial més 
gran del sector a Espanya i 
amb la més gran capil·laritat 
territorial, ja que és present 
en el 100% de les poblacions 
de més de 10.000 habitants 
i en el 94% de les de més de 
5.000 persones. En 229 muni-
cipis, és l’única entitat finan-
cera present. Aquesta àmplia 
distribució permet detectar 
necessitats socials d’àmbit 
local, així com conèixer els 
projectes d’organitzacions i 
entitats que poden pal·liar 
aquestes situacions i aconse-
guir suport econòmic per a 
ells del pressupost cedit per la 
Fundació “la Caixa”.

2020, marcat per les ajudes 
per pal·liar la covid-19
El 2020, el 89% de les oficines 
de CaixaBank repartides a 
tota Espanya han canalitzat 
aportacions a projectes en 
benefici de la societat i les co-
munitats locals. Mitjançant 
aquesta col·laboració, prop 
de 7.000 entitats socials s’han 
beneficiat l’any passat de les 
ajudes.
Cal destacar que la majoria 
de les aportacions ha anat 
destinada a pal·liar els efec-
tes socioeconòmics provocats 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts, 2 de 
febrer, s’inicien les ins-
cripcions de les activi-

tats programes pels equipa-
ments cívics de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Centre cívic de 
Fàtima i l’Espai Cívic Centre. 
A partir de les 8 del matí ja es 
podran fer a través d’Internet 
i des de les 9, també per via 
telefònica.
Aquesta programació serà 
completament virtual. L’ofer-
ta inclou al voltant de 75 acti-
vitats, que alternen els tallers 
en directe a través de la pla-
taforma gratuïta Zoom i els 
tallers a través del canal del 
Youtube dels equipaments cí-
vics, només comprèn el perí-
ode entre mitjans de febrer 
i març, amb l’esperança que 

Lliurats els premis del 
Concurs d’Aparadors 
Nadalencs

REDACCIÓ / LA VEU 

S ’han lliurat els premis 
de la primera edició del 
Concurs d’Aparadors 

Nadalencs organitzat per l’àrea 
de Comerç del Departament 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
que ha assolit amb una alta 
participació, ja que hi ha res 
part 55 comerços. El primer 
premi ha correspost a l’establi-
ment Verddeblau, del carrer de 
l’Argent; el segon, a Opticàlia 
Igualada, al carrer d’Òdena, i el 
tercer a la Farmàcia Esteve, de 
l’avinguda dels Països Catalans.
Paral·lelament al concurs 
d’aparadors, també s’ha dut 
a terme el Joc del Comerç. A 
través de l’aplicació per a mò-
bils Trebus (de l’empresa local 
Talentia Gestió), el joc perme-
tia visitar els aparadors deco-
rats, efectuar la troballa de la 

pinya amagada i puntuar la 
decoració de l’aparador. Al 
voltant d’unes 150 persones 
van completar algun dels cir-
cuits proposats. Les que van 
obtenir la puntuació mínima 
indispensable van poder en-
trar en el sorteig dels 10 lots 
de productes valorats en 170€ 
cada un. El sorteig es va dur a 
terme el dimarts 12 de gener 
i els guanyadors ja han estat 
informats i han recollit els 
premis.
L’àrea de Comerç del Depar-
tament de Dinamització Eco-
nòmica fa una valoració molt 
positiva d’aquesta primera 
edició del concurs, concebut 
com a eina de dinamització 
comercial, i agraeix la parti-
cipació i la col·laboració dels 
comerços que hi ha pres part 
i de les persones que també hi 
ha volgut participar a través 
del Joc del Comerç.

a partir de l’abril ja es pugui 
oferir una programació pre-
sencial
S’ha aplicat un descompte en 
els preus de les inscripcions. 
Així, en relació amb les ta-
xes inicials, les activitats que 
són en directe a través de la 
plataforma Zoom tenen un 
descompte del 40%, i les ac-
tivitats que són enregistrades 
tenen un descompte del 60%.
Cal destacar, finalment, que 
els equipaments cívics estre-
nen una nova pàgina web per 
poder realitzar les inscrip-
cions a través d’Internet. Es 
tracta d’un nou programa que 
permet realitzar les inscrip-
cions telemàticament d’una 
manera encara més fàcil i cò-
moda per als ciutadans. L’en-
llaç és http://equipamentsci-
vicsigualada.miram.cloud/

Els centres cívics 
municipals estrenen 
programa virtual

per la Covid-19. De forma 
més concreta, la inversió s’ha 
dirigit a accions destinades a 
col·lectius en exclusió social i 
pobresa; programes destinats 
a millorar la qualitat de vida 
de les persones grans, col·lec-
tius amb necessitats especials 
o malalts; accions vinculades 
amb la gent gran; així com 
projectes d’inserció laboral.
Entre les iniciatives secun-
dades, es troben accions de 
distribució d’aliments, de la 
mà de menjadors socials, a 
col·lectius vulnerables; repar-
timents de material escolar i 
tecnològic per a la infància en 
risc d’exclusió, així com la do-
tació de tablets a residències 
per a la gent gran.
A la comarca de l’Anoia, Cai-
xaBank, a través del pressu-
post cedit per la Fundació “la 
Caixa”, ha col·laborat durant 
2020 amb 22 projectes de 19 
entitats socials locals per un 
import global de 162.300 eu-
ros.
El 42,5% del pressupost s’ha 
destinat a iniciatives en l’àm-
bit de la malaltia i discapaci-
tat seguides de l’exclusió soci-
al (26%) i la pobresa infantil 
(2%). També s’han recolzat 
projectes de suport a les per-
sones grans i de foment de la 
inserció laboral.
Entre les col·laboracions du-
tes a terme destaquen les 
realitzades amb Apinas, Ar-
tesanas del Corazón, Càritas 
Anoia – Segarra i Fundació 
Privada Auria.
A Catalunya, s’ha donat su-
port a 1.911 projectes de 
1.668 entitats socials amb una 
aportació global d’11,92 mili-
ons euros. El 75% d’oficines 
de CaixaBank a Catalunya 
han col·laborat amb alguna 
iniciativa social del territori.
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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



20  |  IGUALADA Divendres, 29 de gener de 2021

Demà dissabte, sortida d’Igualada pel Clima (Fridays for Future) 
per netejar la llera del riu l’Anoia
Demà dissabte dia 30 a les 11 
del matí Igualada pel Clima 
organitza una neteja de la 
llera del riu Anoia a la zona 
del gual sota el tanatori.
La zona està molt bruta, tant 
dins el llit com a la llera del 
riu per la gran abundància 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jurat del 4t concurs 
d’Instagram per a 
l’eliminació de la vio-

lència contra les dones ha de-
cidit atorgar el premi a la mi-
llor fotografia a Gala Garcia 
Tomàs i Joan Enrich Tomàs. 
L’obra guanyadora va acom-
panyada del missatge “Quins 
ous!”, i pretén fer paleses les 
relacions de desigualtat que 
perpetuen els rols del patriar-
cat i que són possibles gene-
radores de violència masclis-
ta. Aquest concurs fotogràfic 
a través d’Instagram, emmar-
cat en els actes de comme-
moració del 25 de novem-
bre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
Contra les Dones, ha estat 

Gala Garcia i Joan Enrich 
guanyen el concurs d’Ins-
tagram contra la violència

Jubilació de les mestres Marian Algora 
i Carme Borràs, del Jesús Maria
COL.LEGI J. MARIA / LA VEU 

L es professores Carme 
Borràs Gual i Marian 
Algora Milan, s’han 

jubilat. Els ha tocat fer-ho en 
una època prou convulsa que 
no ens ha permès donar-hi el 
relleu que, per la seva trajec-
tòria, es mereixen, tot i així no 
volem deixar passar l’ocasió de 
fer constar la nostra gratitud i 
reconeixement.
Parlar de la Carme Borràs és 
parlar del Col·legi Jesús-Maria. 
La Carme ha fet tota la trajec-
tòria pedagògica a la nostra 
escola. Va començar a treballar 
d’educadora, sense ser mes-
tre, ben joveneta, sortint de 
l’Institut, després va estudiar 
Magisteri, però mentre estudi-
ava, i per anar-se costejant els 
estudis, també venia a l’escola 
fent tallers de psicomotricitat 
i manualitats. Quan va obtenir 
el títol de mestre, va entrar a 
l’escola i hi ha estat fins la jubi-
lació. Es pot parlar d’una fide-
litat i identificació més gran?. 
La Carme és Jesús-Maria i el 
Jesús-Maria portarà sempre 
l’empremta de la Carme. Més 
de 45 anys treballant a l’escola! 
Ens sembla que no cal dir res 
més.
Tots els que hem fet escola al 
llarg d’aquest temps, recorda-
rem la Carme per molts as-
pectes del seu llegat pedagògic, 
-sempre vinculat a l’Educació 
Infantil-. Inquieta com po-
ques, podem dir que la paraula 
innovar va íntimament lligada 
a la seva manera de fer. Sempre 
vinculada als Serveis Educatius 
de l’Anoia, tots els anys ha par-
ticipat en formacions organit-
zades pel CRP en els Plans de 
Formació de Zona. Pertanyent 
al Grup de Mestres de l’Anoia 
des de la seva fundació, la Car-
me aportava aire fresc a l’esco-
la. En tornar a classe el mes de 
setembre, sempre incorporava 
alguna tècnica que havia après 
durant l’estiu.
Un altre aspecte que cal es-
mentar del seu procedir educa-
tiu és el treball en equip. A la 

i ha consolidat una manera de 
fer que li ha valgut l’estima de 
totes les persones que, diària-
ment fem Jesús-Maria 
Sabia complementar el seu ca-
ràcter i tarannà, per un costat 
exigent, però per l’altre dolç, 
proper i alegre, aconseguint 
així deixar petjada positiva a 
tots els alumnes que van pas-
sar per la seva aula. Disposa-
da sempre a treballar i ajudar, 
és ben coneguda la seva tasca 
en el menjador de l’escola, del 
qual en va tenir cura més de 
15 anys. També la recordarem 
per la seva veu potent que con-
trastava amb la seva menuda 
figura que, “si no se la veia, 
se la sentia”. Les generacions 
d’alumnes que han passat per 
les seves aules i els pares i ma-
res que han confiat l’educació 
dels seus/ves fills/es a la nostra 
escola i, que han sigut alumnes 
seus, recordaran sempre amb 
satisfacció, confiança i estima 
el gran bagatge educatiu que 
els ha deixat.
L’escola, va tenir un reconei-
xement privat per la seva tas-
ca a les dues mestres, en una 
trobada de comiat, en la qual, 
amb la presència del Claustre 
de professors, se’ls i va  retre 
l’homenatge que es mereixen. 
La pandèmia, la reclusió i els 
confinaments han demorat, 
per diferents motius, aquest re-
coneixement públic fins el dia 
d’avui.
A l’escola volem agrair-les-hi 
tot el que ens han donat i de-
sitjar que, en el futur gaudeixin 
de molta sort i salut!

nostra escola no calia preocu-
par-se massa per la coordina-
ció de l’educació infantil, ella 
sempre coordinava les tasques 
d’aquesta etapa. Però no només 
en aquesta etapa, en les reuni-
ons de Claustre, quan es plan-
tejaven actuacions col·lectives 
– Nadal, Portes Obertes, Con-
vivències, etc...- sempre apor-
tava idees que fluïen del seu 
pensament i la seva imaginació 
de manera desbordant. 
Totes les generacions que han 
passat per l’escola durant tots 
aquests anys, han passat també 
per la seva aula. La senyoreta 
Carme ha estat el seu referent, 
una institució en la nostra es-
cola. La trobarem a faltar.
La trajectòria de la Marian ha 
estat ben diferent. Ella s’ha ju-
bilat després de 32 anys fent de 
mestre, dels quals més de 20 al 
Col·legi Jesús-Maria. La Ma-
rian es va incorporar a l’escola 
procedent d’un centre en crisi 
que, com a conseqüència de la 
implantació de la LODE, va ha-
ver de tancar portes, com tants 
d’altres. La Mesa de Recol·loca-
ció creada per aquest motiu la 
va proposar per la nostra esco-
la. En aquells moments molts 
docents van quedar sense fei-
na i l’acceptació comportava 
avantatges, però també com-
promisos per les dues parts.
D’això ja han passat 20 anys, en 
aquest temps la Marian a l’es-
cola ha fet moltes tasques dife-
renciades. Amb una labor do-
cent tan perllongada, el seu pas 
per l’escola ha deixat una forta 
empremta en el nostre tarannà 

de tovalloletes higièniques 
que hi ha, perquè aquestes 
no es desfan per més que ho 
diguin els qui les fabriquen.
Quan arriben al mar, són un 
gran problema per a la fau-
na i els ecosistemes, per tant 
l’entitat vol aportar el seu 

granet de sorra per evitar-ho.
Cal dur mascareta, guants, 
pinces o alguna cosa per 
treure les tovalloletes de la 
llera del riu, i botes d’aigua i 
cubells per a la recollida. Es 
mantindrà la distància de se-
guretat.

organitzat pel Departament 
de Sanitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igualada, a 
través del compte @promoci-
osalutigd, en virtut del Pla de 
Salut d’Igualada 2019-2022. 
L’objectiu de la iniciativa és 
sensibilitzar i implicar el jo-
vent en la lluita contra totes 
les formes de violències mas-
clistes. 
El jurat ha estat format per 
Mar Granados, directora de 
Dones amb Empenta; Xavier 
Mula, dissenyador gràfic; Mi-
reia Prat, agent d’igualtat de 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena i Mireia Subira-
na, tècnica de promoció de la 
salut de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Els guanyadors rebran 
com a premi un val de 100€ 
per bescanviar a l’Abacus.

REDACCIÓ / LA VEU 

Una de les àrees d’inte-
rès preferent de Ro-
tary International, és 

el suport al Medi Ambient. 
En aquest àmbit, el Rotary 
Club Igualada organitza cada 
any la ja tradicional Plantada 
d’Arbres. De les tres edicions 
anteriors es porten 150 al-
zines en zones de les Guixeres 
de l’Anella Verda d’Igualada.
Aquest any ha fet un salt 
important. Gràcies a la im-
plicació del Comitè d’Es-
deveniments de Barcelona 
i Rodalies, han estat 325 al-
zines les que s’han plantat al 

Rotary planta 325 alzines

Circuit Inclusiu situat al cos-
tat de l’Estadi Atlètic, terreny 
cedit per l’Ajuntament.
La campanya Cada Rotary, 
Un Arbre, ha aconseguit que 
rotaris d’altres clubs, apa-
drinessin i financessin “el seu 
arbre”.
Com a complement, s’hi ha 
instal·lat una zona de descans 
amb quatre bancs i el cartell 
commemoratiu que permet 
gaudir d’aquest “bosc rotari”.
Estava prevista la troba-
da d’una dotzena de clubs a 
Igualada, per tal de partici-
par en la tasca de plantar-los, 
però per la covid no ha estat 
possible.  



El Pla, que continua 
l’anterior, planifica els 
recursos públics i defi-

neix els objectius per als 
propers quatre anys en 

polítiques juvenils
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central 
va acompanyar 87 nous 

projectes d’economia social 
durant el seu quart any de fun-
cionament, dels quals 17 van 
ser a la comarca de l’Anoia. Els 
altres 70 van ser a la comarca 
del Bages, amb 27; a la d’Oso-
na, amb 17; al Berguedà, amb 
14, i al Solsonès, amb 7. Al Mo-
ianès aquest últim any no n’hi 
va haver cap, i al Lluçanès en 
va fer 2. Els tres restants tenien 
un abast de tota la Catalunya 
Central.
Els acompanyaments per a 
la creació de nous projectes 
d’economia social en el ter-
ritori no són ni de bon tros 
l’única activitat que du a terme 
l’Ateneu Cooperatiu al llarg de 
l’any, tot i que sí que són algu-
nes de les més visibles i que 
generen directament ocupació, 
un dels objectius principals del 
Programa d’Economia Soci-
al de la Generalitat en el qual 
s’emmarca l’actuació dels 14 
ateneus cooperatius existents a 
Catalunya. En concret, el de la 
Catalunya Central, malgrat la 
situació de pandèmia, durant 
el seu quart any de funciona-
ment va dur a terme 197 activi-
tats, en les quals van participar 
1.769 persones.

L’Ateneu Cooperatiu, 
amb projectes d’economia 
social a l’Anoia

L’Ajuntament comença a elaborar el 
Pla Local de Joventut
REDACCIÓ / LA VEU 

L a tinenta d’alcalde Car-
lota Carner ha anunci-
at aquest dimarts que 

l’Ajuntament ha iniciat l’elabo-
ració del nou Pla Local de Jo-
ventut, que ha de donar conti-
nuïtat a l’anterior, que va tenir 
una vigència entre el 2016 i el 
2020 que ha estat prorroga-
da durant un any, tal com va 
acordar el Ple municipal del 
mes de novembre. 
El Pla Local de Joventut és una 
eina de planificació estratègica 
que permet ordenar els recur-
sos existents i definir les actu-
acions que caldrà desenvolu-
par durant els propers quatre 
anys pel que fa a l’àmbit de les 
polítiques de joventut. 
Carner ha destacat que es 
tracta d’un instrument que 
permetrà aportar legitimitat 
a aquestes polítiques muni-
cipals i establir-ne un full de 
ruta, a més de generar espais 
de treball amb el jovent i la 
resta d’agents implicats, facili-
tar l’organització i la coordina-
ció entre recursos, afavorir la 
participació i la dinamització 
dels joves de la ciutat i generar 
aprenentatges i posar en valor 
el col·lectiu jove. El Pla Local 
de Joventut està estructurat 
en quatre fases. La primera 
consisteix en l’elaboració de la 
diagnosi, que ha de permetre 
conèixer i analitzar la situació 

D’aquestes 197 activitats, 56 
van ser virtuals a causa de les 
restriccions imposades per la 
crisi sanitària de la Covid-19. 
De la resta, 71 van tenir lloc a la 
comarca del Bages; 17 a l’Anoia; 
17 més a Osona; 9 al Berguedà; 
7 al Solsonès; 5 al Moianès; 3 
al Lluçanès; 7 afectaven al con-
junt de la Catalunya Central, i 
3 van tenir lloc fora en altres 
territoris, tot i estar-hi implicat 
directament l’Ateneu Coopera-
tiu de la Catalunya Central.

Sis cooperatives i dues 
associacions de nova creació
Pel que fa a la constitució de 
projectes d’economia social, en 
total se’n van crear vuit (sis co-
operatives i dues associacions), 
que van comportar la genera-
ció de 16 nous llocs de treball. 
Entre aquestes noves coopera-
tives, hi ha la igualadina Lean-
cat. 
En altres eixos, es van fer 44 
accions formatives i 37 activi-
tats amb centres educatius. Es 
va continuar fent accions per 
donar a conèixer l’economia 
social, tant entre l’administra-
ció local, com entre assessories 
i gestories, algunes de les quals 
van obtenir el Segell Coopera 
que certifica que han rebut la 
formació adequada per especi-
alitzar-se en l’acompanyament 
de projectes d’economia social. 

actual i les inquietuds dels col-
lectius juvenils. 
Aquest pas previ ha de perme-
tre el disseny i la planificació 
de les actuacions i passar a 
la tercera fase, que és la de la 
seva implementació. L’avalua-
ció posterior ha de permetre 
fer balanç i valorar l’efectivitat 
de les accions i la convenièn-
cia de projectar noves inicia-
tives. Carner ha explicat que 
actualment s’està procedint a 
la recollida inicial de dades 
que han de permetre planifi-
car les polítiques de joventut 
i ha destacat que “per això és 
essencial que el qüestionari 
que hem elaborat per detec-
tar aquestes inquietuds arribi 
al màxim nombre possible de 
joves”. L’enllaç per accedir a 
aquesta enquesta es difondrà 
a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament i es pot tro-
bar al web www.igualadajove.
cat. Un cop obtingut el resul-
tat, el Departament de Joven-
tut crearà grups de discussió 
que debatran sobre les línies 

estratègiques i els àmbits en 
què es vol treballar. La regi-
dora ha destacat que “formar 
part d’aquests grups, que es 
trobaran de forma virtual, és 
una oportunitat per poder 
expressar i compartir l’opinió 
dels joves”. 
Carner ha afirmat, també, que 
“volem que aquestes accions 
sorgeixin gràcies a la partici-
pació de joves, professionals i 
entitats, i que cadascú aporti 
el seu granet de sorra per fer 
un pla tan realista com sigui 
possible i que també ha de ser 
flexible, adaptable i obert al 
diàleg, amb l’objectiu d’apo-
derar les persones joves, im-
plicant-les activament en la 
vida de la ciutat”.

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!



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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CONCA / LA VEU 

La recuperació del pai-
satge en mosaic i la 
diversificació en la pro-

ducció agrosilvopastoral són 
dos dels reptes que més pre-
ocupen a la Conca d’Òdena. 
Així ho van assenyalar la dot-
zena de participants a la nova 
trobada de creativitat com-
petitiva organitzada aquest 
dimecres per la Diputació 
de Barcelona en el marc del 
BCN Smart Rural, un pro-
jecte europeu cofinançat amb 
fons FEDER.
La sessió, realitzada en for-
mat telemàtic, va permetre 
identificar les dades i els in-
dicadors que necessiten els 
ajuntaments i les associaci-
ons del territori per conèixer 
millor les característiques del 
seu sector agroalimentari, a 
més de reflexionar sobre com 
els agradaria que fos el futur 
Observatori BCN Smart Ru-
ral. A la trobada van ser con-
vidats a assistir-hi el Consell 
Comarcal de l’Anoia, tots els 
municipis que promouen 
el Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena i membres d’entitats 

i associacions locals com el 
Col·lectiu Eixarcolant i Sal-
vem Can Titó.
El procés participatiu es va 
dividir en dues dinàmiques. 
La primera va estar centrada 
en identificar quines són les 
grans temàtiques agroalimen-
tàries que més preocupen al 
territori i sobre les quals hi ha 
més manca d’informació; la 
segona va consistir en recollir, 

agrupar i prioritzar les dades 
més útils i interessants a l’ho-
ra de desenvolupar accions 
concretes en aquests munici-
pis. En les seves conclusions, 
els participants van assenya-
lar com a reptes prioritaris la 
recuperació del paisatge en 
mosaic, la diversificació en la 
producció agrosilvopastoral, 
l’envelliment de la pagesia i la 
necessitat de generar consci-

Trobada d’emprenedors agraris de la Conca d’Òdena 
sobre creativitat competitiva

enciació sobre els sistemes de 
conreu més sostenibles.

Sobre l’estratègia BCN 
Smart Rural
L’Observatori BCN Smart 
Rural vol ser una plataforma 
d’innovació que ajudi els ens 
locals a gestionar i dinamitzar 
els seus espais agraris i, per 
aconseguir que els hi sigui re-
alment útil, la Direcció Territo-

rial Agrària de la Diputació de 
Barcelona té previst organitzar 
cinc trobades més arreu de la 
demarcació. La plataforma en-
trarà en funcionament a finals 
d’aquest any i és una de les ac-
tuacions fonamentals de l’estra-
tègia BCN Smart Rural.
Aquesta iniciativa s’ubica a 
l’avantguarda de l’acció en ma-
tèria agrària i alimentària que 
la Diputació de Barcelona està 
activant amb horitzó 2030 i es 
troba alineada amb les grans 
estratègies europees i inter-
nacionals en aquesta matèria: 
principalment, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides (ODS) i 
la campanya «De la Granja a la 
Forquilla» (en anglès, «Farm to 
Fork»), que es troba al centre 
del Pacte Verd Europeu.
La visió del projecte BCN 
Smart Rural és posar al centre 
de l’agenda política del terri-
tori el dret a una alimentació 
saludable, sostenible, de proxi-
mitat i amb un balanç de zero 
emissions i, amb aquest objec-
tiu, col·laborar amb els ajun-
taments de la demarcació que 
vulguin millorar la seva gover-
nança alimentària.

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de La Lla-
cuna vol millorar la 
mobilitat al nucli urbà 

del municipi per tal que sigui 
més sostenible i que ajudi a 
la convivència entre vianants 
i vehicles. Per aquest motiu, 
l’administració local va de-
manar un estudi a la Diputa-
ció de Barcelona, a través del 
Catàleg de la Xarxa de Go-
verns Locals. El document ja 
es va lliurar a l’Ajuntament i 
es va aprovar, inicialment, en 
el Ple del 19 de novembre de 
2020.
Els veïns i veïnes poden con-
sultar l’Estudi de Mobilitat 
Urbana (EMU) a les oficines 
municipals i han pogut fer 
propostes i aportacions a tra-
vés d’una instància, bé sigui a 
través del web municipal o de 
manera presencial, fins a final 
de gener.

El treball se centra en l’àmbit 
del nucli urbà continuo del 
poble, format pel nucli antic, 
el barri de la Piscina i el barri 
de la carretera de Vilafran-
ca. És en aquestes zones on 
l’Ajuntament ha detectat els 
principals reptes pel que fa a 
la mobilitat.

Objectius i fases de l’estudi
L’EMU marca nou objectius: 
racionalitzar i pacificar la 
xarxa viària; millorar la xar-
xa de vianants per fer-la més 
segura i accessible, amb la 
creació o eixamplament de 
voreres i la definició de nous 
passos de vianants; facilitar 
la integració de la bicicleta 
en el trànsit urbà; millorar 
la infraestructura i la in-
formació de les parades de 
transport públic; alliberar els 
espais més emblemàtics del 
centre de vehicles aparcats; 
regular les zones de càrre-

ga i descàrrega de les places 
Major i de la Font; millorar 
la seguretat i l’accessibilitat 
de les cruïlles de la carrete-
ra d’Igualada amb el carrer 

de la Font, amb la carretera 
de Torrebusqueta i amb el 
carrer de mossèn Cinto Ver-
daguer; millorar la seguretat 
a l’entorn de l’escola, i recu-

L’Ajuntament de La Llacuna vol millorar la mobilitat al nucli urbà 
perar espais emblemàtics del 
poble per al gaudi de les per-
sones, com la plaça Major, la 
de la Font, la del Fort Micó o 
el Portal d’en Gavatx.
El procés de redacció de l’es-
tudi està dividit en quatre fa-
ses: la recollida d’informació; 
la diagnosi, que inclou una 
anàlisi de la situació actual 
de la zona objecte del treball; 
l’establiment d’uns objectius, 
i les propostes que es poden 
tirar endavant. Els estudis 
de mobilitat urbana són una 
eina per als ajuntaments en 
la planificació integrada de 
les diferents xarxes que con-
formen el sistema de trans-
port. Pel caràcter transversal 
que juga la mobilitat en la 
nostra societat, les aportaci-
ons de l’EMU contribueixen 
a la millora del medi ambi-
ent, de l’entorn urbanístic 
i del nivell socioeconòmic 
dels municipis.
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ANOIA / LA VEU 

Iguana va tancar l’any 2020 
amb un balanç molt po-
sitiu malgrat les adversi-

tats provocades per la SARS-
CoV-2. A dia d’avui, l’operador 
amb seu a l’Anoia compta amb 
500 quilòmetres de xarxa de fi-
bra òptica pròpia: 90 de xarxa 
troncal que permet fer arribar 
connexió a Internet d’alta qua-
litat als diferents municipis des 
de les capçaleres que l’opera-
dor té distribuïdes arreu de la 
comarca, i més de 370 quilò-
metres de xarxa de distribució 
fan arribar la connexió a llars, 
comerços i empreses del terri-
tori. Amb aquesta xarxa pròpia, 
Iguana dóna cobertura a 47.000 
unitats immobiliàries. Només 
en el darrer any, l’operador ha 
fet créixer un 41% la seva xarxa 
i ha donat cobertura a 14.000 
habitatges i empreses noves.
Durant l’any 2020 Iguana va 
fer arribar la seva fibra òptica, 
i per tant un ample de banda 
d’alta qualitat amb un servei 
de proximitat, a les empreses 
dels Plans d’Arau, a Òdena, a 
Can Parellada (Masquefa), La 
Beguda Alta, Vinyes el Turó 
(Sant Esteve Sesrovires), La 
Pobla de Claramunt i Vilanova 
del Camí.

Des de la direcció de l’empresa 
s’assegura que malgrat la pan-
dèmia i la important afectació 
que ha tingut en l’operativa 
diària i en la previsió sobre ca-
lendari dels objectius marcats, 
el tancament de l’any ha estat 
positiu i per tant, el balanç és 
molt bo. “Ha estat un any molt 
complicat, però hem complert 
les previsions i en un any com 
aquest, això és molt impor-
tant”, assegura un dels socis 
fundadors, Aleix Solé.

Invertir al territori i generar 
ocupació
Iguana aposta pel territori que 
l’acull i és per això que crea la 
seva pròpia xarxa de fibra òp-
tica, una infraestructura que 
permet recosir i donar opor-
tunitats a les comarques on hi 
té presència. Al llarg de l’any 
2020, l’operador ha invertit uns 
600.000 euros.
La inversió no és només eco-
nòmica, sinó que també col·la-
bora amb el teixit cultural i as-
sociatiu. Tant és així que aquest 
any ha tancat mitja dotzena de 
convenis nous que s’incorpo-
ren als més d’una vintena que 
té vigents. Les noves col·labo-
racions d’aquest any són amb 
l’Associació Dany Cerebral Ad-

Iguana té 47.000 immobles amb cobertura de la seva 
xarxa de fibra òptica

quirit, amb el col·lectiu de pro-
fessionals del CAP Urbà per a la 
Marató de TV3, amb l’acte es-
portiu i solidari Conca Amunt 
celebrat a Òdena a benefici de 
Creu Roja el 23 de juny, amb 
l’Agrupació Esportiva La Font 
del Bosc de Mediona, amb el 
Centre Cultural Recreatiu de 
Vilanova d’Espoia i amb la co-
missió de Reis d’Igualada per a 
la transmissió en streaming de 
la cavalcada. A més, Iguana ha 

ampliat la col·laboració amb 
Càritas amb qui manté un 
acord des de l’any 2015.
Un dels valors d’Iguana és 
la proximitat en l’atenció al 
client i això només és pos-
sible amb un creixement de 
l’equip. Aquest any, Iguana 
ha incorporat vuit persones 
noves a la seva plantilla es-
table, el que suposa un aug-
ment d’un 30%. La previsió 
per al 2021 és seguir creant 

ocupació al mateix ritme.
Desplegaments previstos
Aquest any 2021 l’opera-
dor de telecomunicacions 
ha començat enllestint el 
desplegament de Carme i 
part de Rubió. En els pro-
pers dies també finalitzarà 
el desplegament de la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
a Copons, Orpí i Veciana. 
Els plans de l’operador tam-
bé passen per Sant Joan de 
Mediona, La Llacuna, Sant 
Pau de la Guàrdia i Montser-
rat Parc a El Bruc, i Piera, el 
terme municipal més gran de 
la comarca amb nombrosos 
nuclis disseminats.
Amb l’aposta de connectar 
el que més importa, Iguana 
afronta el 2021 treballant 
per seguir desplegant la seva 
pròpia xarxa de fibra òpti-
ca sense perdre, en cap cas, 
la seva essència: connexió a 
Internet de qualitat amb un 
servei de proximitat.

 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquest és el segon any 
que l’Ajuntament de 
la Pobla de Clara-

munt, a través de la Regi-
doria d’Ensenyament,  ha 
tramitat els pagaments de les 
beques per al curs acadèmic 
2020/2021. L’objectiu és col-
laborar amb les famílies o 
tutors en les despeses deriva-
des de l’ensenyament obliga-
tori i postobligatori.
Aquest any s’han presentat 
una setentena de sol·licituds. 
D’aquestes ajudes s’han be-
neficiat vint-i-dos alumnes 

d’ESO per un import total 
de 660 € (30,00 € alumne/a), 
vint-i-u alumnes de Batxi-
llerat i Cicles Formatius de 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt adjudica 
les beques del curs 2020-2021

Grau Mitjà o Superior me-
nors de vint-i-cinc anys, per 
un import de 2100 € (100 € 
per alumne/a) i vint-i-quatre 

estudiants que cursen Es-
tudis Universitaris de grau 
i postgrau i Màster menors 
de vint-i-cinc anys per un 
import de 4.800 € (200 € per 
alumne/a). 
En total aquest curs l’entrega 
d’aquests ajuts han ascendit a 
la quantitat de 7.560 €.
Els beneficiaris/àries 
d’aquestes beques han estat 
joves estudiants menors de 
vint-i-cinc anys que com-
plien amb els requisits esta-
blerts en aquesta convocatò-
ria 2020-2021, com a novetat 
enguany s’han inclòs també 
els estudiants de Màster.

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

2a  OPORTUNITAT
IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com 93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha posat en 
marxa el projecte Vila-

nova Natura. Aquest dijous 
l’alcaldessa Noemí Trucharte, 
acompanyada dels regidors 
d’Urbanisme i Esports; Fran-
cisco José Saucedo i Rafael 
Gabarri, i Antonio Menor i 
Quico Márquez de la brigada 
de Jardineria, n’han presentat 
les línies estratègiques.
L’alcaldessa va explicar que 
l’objectiu és avançar cap a 
una Vilanova més amable, 
més neta i més cívica. Amb 
més zones verdes i més zones 
de descans que afavoreixen 
la socialització, una ciutat 
atractiva per viure i amb un 
alt valor afegit.
Per avançar cap a aquest ob-
jectiu, Noemí Trucharte, va 
anunciar el compromís de 
l’ajuntament d’ampliar l’es-
tructura de la brigada de Jar-
dineria, amb el nomenament 
d’un nou oficial, i la contrac-
tació de dos nous peons. 

Cinc línies estratègiques
El projecte s’estructura en 
cinc parts: la reordenació i 
reestructuració vegetal; les 
petites obres en parcs i pla-
ces; el foment del reciclatge, 
la protecció de la fauna i la 
programació d’activitats d’in-
formació i divulgació.
Pel que fa a la gestió de la mas-
sa verda del municipi, Noemí 
Trucharte assegura que és la 
columna vertebral del pro-
jecte. Es tracta, va dir, d’anar 
corregint errors: substituir 
espècies per altres adequades 
al clima, a l’espai, respectant 
les proporcionalitats, tenint 

en compte el manteniment o 
la poda, entre altres.
Per això serà necessària, va 
dir l’alcaldessa, la tala d’al-
guns exemplars: per exemple 
quan provoquin danys a les 
voreres  o quan el creixement 
de les branques sigui dèbil o 
revesteixin perill. Sempre que 
es pugui, va afegir, aquests 
exemplars s’aniran plantant 
en altres zones del municipi, 
per exemple en futures illes 
verdes, i s’incrementarà el 
nombre de nous exemplars 
en un 20% amb la voluntat 
d’anar fent créixer la massa 
verda del municipi. 

Petites obres en parcs 
i places
Pel que fa a les obres, Truc-
harte va explicar que algunes 
places o parcs, fins i tot par-
terres, necessiten una actua-
lització. És important, va des-
tacar, tenir en compte altres 
factors com el manteniment 
que requereixen aquests es-
pais o la gestió de l’aigua. En 
aquest sentit, va explicar que 
la Brigada està utilitzant ma-
joritàriament aigua freàtica i 
no potable i rec gota a gota, 
que contribueixen a una ma-
jor eficiència i a un estalvi 
econòmic important.
Amb aquest objectiu, l’Ajun-
tament es compromet a re-
duir progressivament les zo-
nes de gespa.
Així mateix, l’alcaldessa va 
insistir en l’aposta de l’Ajun-
tament pel reciclatge, tercera 

pota del projecte Vilanova 
Natura. La voluntat munici-
pal és seguir insistint en les 
campanyes de sensibilització 
per anar augmentar la consci-
enciació ciutadana i avançar 
cap a una ciutat més respec-
tuosa amb el medi ambient.

Premiar als bons veïns
Trucharte ha fet una crida “a 
la desesperada” per convidar 
el veïnat a treure els volumi-
nosos quan toqui, els dimarts 
i divendres prèvia trucada a 
l’ajuntament, o bé portar-los 
a la deixalleria. El compromís 
de l’Ajuntament és premiar 
les actituds cíviques i col·la-
boratives de la ciutadania 
i per això, es presentarà en 
breu, una targeta de bonifi-
cació amb la que es podran 
obtenir descomptes i bonifi-
cacions en la taxa de recollida 
d’escombraries. 
Des de l’Ajuntament, va dir 
l’alcaldessa, aposten per la fi-
gura de l’informador cívic per 

portar el missatge de manera 
directe a la ciutadania i tenen 
clar que cal millorar la reco-
llida de trastos vells, per evi-
tar l’abandonament de grans 
residus a la via pública. 

Protecció dels ecosistemes
Més arbres i més zones ver-
des, impliquen, va dir l’alcal-
dessa, més ocells, papallones, 
insectes ... que són beneficio-
sos pels nostres ecosistemes. 
Per no posar en perill aquests 
ecosistemes, Vilanova uti-
litza des de fa anys, un tipus 
d’insecticides  químics selec-
tius, que només ataquen la 
plaga en qüestió i són 100% 
respectuosos amb les abelles, 
per exemple. També els her-
bicides s’apliquen de manera 
localitzada i en una concen-
tració tres vegades més baixa 
que la recomanada pel fabri-
cant.
En aquest sentit, des de 
l’Ajuntament també s’han 
compromès a continuar  amb 

Vilanova Natura enceta un camí d’accions per 
aconseguir un municipi més amable, més net i més cívic

la instal·lació de nius per a 
orenetes, ratpenats, i altres 
espècies que són els insec-
ticides naturals contra els 
mosquits, per exemple.

Implicar la ciutadania en 
els objectius mediambien-
tals
La darrera línia estratègica 
del projecte és la promoció 
de les activitats amb la idea 
d’implicar activament la ciu-
tadania en els objectius me-
diambientals i fer-la partícip 
del projecte. Per això, va dir 
Noemí Trucharte, es propo-
saran un seguit d’iniciati-
ves que inclouran xerrades 
informatives, conferències 
d’experts, excursions a la na-
tura, i tallers que s’adreçaran 
a infants, joves, gent gran i 
públic en general.
Vilanova Natura, insisteix dir 
Noemí Trucharte, és un Pla 
que es pretén estigui en cons-
tant revisió i obert a les propos-
tes que pugui fer la ciutadania.

La gestió de la massa 
verda del municipi és 
la columna vertebral 

del projecte

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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MONTBUI / LA VEU 

Els Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local de Santa 
Margarida de Montbui 

van arrestar a dos homes per 
conrear 1.252 plantes de ma·
rihuana en una nau del muni·
cipi. Els homes, de 28 i 43 anys i 
veïns del municipi, van quedar 
en llibertat després de declarar 
davant el jutge. Se’ls acusa d’un 
delicte contra la salut pública i 
de frau en el fluid elèctric. 
Els fets van tenir lloc dijous 
passat, al voltant de les 8 del 
matí, mentre la Policia Local 
patrullava per una zona de ma·
sies properes al Nucli Antic de 
Montbui, on va localitzar una 
nau en desús des de la qual es 
desprenia una forta olor de 
marihuana.
La Policia Local va alertar als 

Mossos d’Esquadra i van ins·
peccionar la zona. Van localit·
zar un aparell d’aire condicio·
nat i una escomesa il·legal del 
subministrament elèctric que 
entrava directa a la nau.
Els agents, que van iniciar una 
recerca, van esbrinar que els 
propietaris d’aquella plantació 
eren dos homes i van localitzar 
a un d’ells en una empresa pro·
pera. Posteriorment van entrar 
a la nau amb el responsable, 
on van trobar 1.252 plantes. 
També havia d’una instal·lació 
molt professionalitzada que 
permetia produir marihuana 
de forma continuada cada tres 
mesos.
Els agents van detenir al res·
ponsable en la mateixa planta·
ció i, hores més tard, van lo·
calitzar i van detenir al segon 
implicat.

Dos detinguts per 
cultivar 1.252 plantes de 
marihuana a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
està treballant en un 

dispositiu especial per po·
der dur a terme les eleccions 
al Parlament de Catalunya el 
proper diumenge 14 de febrer 
amb la màxima normalitat 
possible.
La principal novetat a hores 
d’ara és el canvi d’ubicació, en 
la majoria de casos, dels col·
legis electorals. S’ha prioritzat 
en tot moment evitar aquells 
espais on es podien produir 
aglomeracions d’ascens, i, per 
aquest motiu, no es votarà ni 
al Centre de Serveis Munici·
pals del Nucli Antic, ni tam·
poc a l’escola Garcia Lorca, 
ni a la Llar d’Infants L’Estel ni 
tampoc al Centre Cívic i Cul·
tural La Vinícola.
En aquestes eleccions, a Mont·
bui s’obriran quatre col·legis 
electorals, on s’ubicaran 10 
meses electorals. S’ha priorit·
zat que fossin edificis públics, 
amb amplis espais, ben venti·
lats i amb possibilitat d’establir 
circuits d’entrada i sortida de 
persones.

Per garantir accessos amples i 
seguir els protocols de venti·
lació, els votants que fins ara 
votaven al Centre de Serveis 
Municipals hauran de despla·
çar·se a l’Escola Montbou. Els 
votants habituals de l’escola 
Garcia Lorca hauran de dipo·
sitar el seu vot a Mont·Àgora; 
les persones que votaven ha·
bitualment a l’Institut Mont·
bui continuaran fent·ho allà 
mateix, i també hauran de 
fer·ho allà els votants de Vista 
Alegre que en altres comicis 
dipositaven el seu vot a la Llar 
d’Infants L’Estel. Per últim, els 
veïns i veïnes que habitual·
ment votaven al Centre Cívic 
i Cultural La Vinícola hauran 
de desplaçar·se en aquesta 
ocasió fins el Pavelló de Can 
Passanals.  
La distribució de taules i 
col·legis serà la següent: Es·
cola Montbou (una mesa), 
Mont·Àgora (3 meses), Can 
Passanals (2 meses), Institut 
Montbui (4 meses).
Es tracta d’uns canvis impor·
tants, pensats en tot moment 
per afavorir la màxima dis·
tància interpersonal possible 
i evitar les aglomeracions que 

L’ajuntament de Montbui treballa en 
un dispositiu especial per dur a terme 
les eleccions amb la màxima seguretat

es produïen habitualment en 
els accessos als col·legis elec·
torals. 
L’Ajuntament de Santa Marga·
rida de Montbui va realitzar 
el passat 20 de gener el sor·
teig per escollir a les persones 
que hauran de ser a les taules 
electorals controlant la jorna·
da electoral. Cal remarcar que 
l’Ajuntament està treballant 
per garantir que els locals de 
votació compleixin tots els 
protocols sanitaris pertinents, 
d’acord amb el que estableix la 
normativa. Hi haurà desinfec·
ció dels col·legis electorals i es 
treballarà per mantenir amb la 
màxima higiene i desinfecció 
els espais comuns (com ara la·
vabos).
D’igual manera, es potenciaran 
els serveis de Policia Local i 
Brigada Municipal per tal que 
es pugui desenvolupar de la 
millor manera la jornada elec·
toral.
L’Ajuntament de Santa Marga·
rida de Montbui ha publicat 
a la pàgina web municipal la 
nova distribució de col·legis i 
meses per a unes eleccions al 
Parlament de Catalunya que 
estan previstes pel 14 de febrer.

MONTBUI / LA VEU 

La Brigada Municipal de 
l’Ajuntament de Santa Mar·
garida de Montbui està treba·
llant en tasques de desbrossat 
i neteja de restes vegetals a 

l’entorn de La Tossa de Mont·
bui. Es tracta d’unes tasques 
que es realitzen de forma pe·
riòdica en aquest espai, i que 
busquen dignificar l’entorn i 
reduir aquells matolls i ele·
ments vegetals que podrien 

resultar contraproduents du·
rant la temporada de prima·
vera·estiu. Aquestes tasques 
de manteniment de l’entorn 
busquen també minimitzar 
el risc d’incendi a la tempo·
rada posterior.  

Tasques de desbrossat a la Tossa

·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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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Caste-
llolí posa en marxa un 
nou servei de recollida 

de residus voluminosos gràci-
es al conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, que permet fer ús de 
la seva deixalleria municipal. 
Amb aquest acord, els veïns 
i veïnes de Castellolí podran 
llançar els voluminosos setma-
nalment, cada dimecres, evi-
tant així temps d’espera respec-
te el servei de recollida actiu 
fins ara, que resultava insufici-
ent. El servei entra en funcio-
nament a partir de l’1 de febrer.
Aquest dimarts un equip de 
representants institucionals 
i tècnics de l’Ajuntament de 
Castellolí, encapçalat per l’al-
calde Joan Serra i la regidora 
de Medi Ambient, Turisme, 
Obres i Serveis Municipals, 
Teresa Guixà, ha visitat les 
instal·lacions de l’equipament 
municipal vilanoví, on els ha 
rebut l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte.
A la visita també hi han estat 
presents els regidors d’Ur-

banisme i de Medi Ambient, 
Francisco José Saucedo i Rafa-
el Gabarri i la tècnica de Medi 
Ambient Cristina Estrada. Ma-
nel Martínez, cap de serveis de 
FCC ha estat l’encarregat de fer 
la visita guiada a la deixalleria 
vilanovina.
El servei de recollida de volu-
minosos es durà a terme mit-
jançant la col·laboració de la 
Brigada Municipal de Caste-
llolí, que serà l’encarregada de 
recollir els residus a la porta 
dels domicilis cada dimecres. 

Per tal de fer més àgil el pro-
cés i poder classificar els resi-
dus prèviament a l’arribada a 
la instal·lació i dipositar-los 
allà or denadament, es demana 
als castellolinencs concertar la 
recollida amb l’Ajuntament els 
dilluns com a molt tard. Per 
fer-ho es posen a disposició 
qualse vol dels canals de l’Ajun-
tament: l’APP de Cas tellolí, te-
lefònicament al 93 808 40 00 o 
bé presencialment.
A més, els particulars podran 
fer ús de la deixalleria muni-

Castellolí posa en marxa un nou servei de recollida de voluminosos 
amb la col·laboració de la deixalleria de Vilanova del Camí

cipal acreditant el seu empa-
dronament a Castellolí, així 
com les empreses del poble de-
gudament acreditades que hi 
hagin de fer algun abocament 
puntual (no per abocaments 
periòdics).
La regidora de Medi Ambient, 
Teresa Guixà, explica que amb 
aquest conveni, a més de gua-
nyar celeritat en la retirada de 
residus, es facilita la recupera-
ció de molts materials, s’estal-
vien recursos naturals i diners 
i es garanteix la prevenció de 
l’impacte ambiental dels resi-
dus. 
L’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, valo-
ra positivament la col·labora-
ció entre municipis veïns. “Fa 
molts mesos, ha dit, que els 
municipis de la conca treballen 
de manera conjunta i aquest 
conveni amb Castellolí és una 
mostra més d’aquesta col·labo-
ració entre administracions”.
L’alcaldessa ha explicat que es 
farà una revisió del conveni  
d’aquí sis mesos per avaluar 
l’ús de la deixalleria així com el 
volum de residus abocats per 
anar ajustant el cost del servei 

prestat. Noemí Trucharte tam-
bé ha explicat que s’han iniciat 
converses amb l’Ajuntament 
d’Òdena, que tampoc disposa 
de deixalleria, i ha mostrat in-
terès en compartir el servei.

La deixalleria obre de dilluns 
a divendres en horari de matí 
i tarda
La deixalleria municipal de Vi-
lanova del Camí ofereix la pos-
sibilitat d’abocar qualsevol tipus 
de residus que no es poden abo-
car als contenidors de rebuig 
del carrer: voluminosos, runes, 
fustes, vidres, fluorescents i pin-
tures, electrodomèstics, aparells 
informàtics i pantalles, pneu-
màtics, poda, olis minerals i do-
mèstics, etcètera.
L’entrada a la deixalleria es pot 
fer amb el vehicle i una vega-
da fetes les comprovacions per 
l’operari encarregat, es pot des-
carregar directament en el con-
tenidor corresponent.
La deixalleria es troba al carrer 
dels Tintorers, 29 de Vilanova 
del Camí. Està oberta de dilluns 
a dissabte de 10:00 a 13:00 i de 
16:00 a 19:30 h i el telèfon de 
contacte és el 671 61 61 67.

 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La setmana passada es 
va signar el contracte 
amb els representants 

de l’empresa MONTCRUMA, 
SLU a qui se li ha adjudicat 
el projecte per cobrir la pista 
poliesportiva de Can Titó. La 
signatura ha anat a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte i 
els regidors d’Urbanisme i Es-

ports, Francisco José Saucedo 
i Rafael Gabarri.
L’empresa MONTCRUMA, 
SLU es farà càrrec de la pri-
mera fase de les obres que 
han de servir per cobrir la 
pista poliesportiva de la zona 
de Can Titó, que ocupa una 
superfície de 1.600 metres 
quadrats. En aquesta primera 
fase  s’instal·larà una estruc-
tura metàl·lica sobre sabates 

de formigó armat i la cor-
responent cobertura de xapa 
metàl·lica. També es portarà a 
terme la instal·lació elèctrica 
per tal d’il·luminar el recinte i 
es col·locaran adequadament 
els baixants de coberta que 
arribaran fins a la xarxa de sa-
nejament.
Així mateix es farà una tanca 
de blocs de formigó de 50 cm 
a la qual s’hi afegirà malla me-

tàl·lica fins als 2,5 metres d’al-
çada per evitar que s’escapin 
les pilotes durant el joc.
Les obres podrien començar 
en 15 dies i tenen un termi-
ni d’execució de 3 mesos. 
L’import de l’actuació és de 
173.959 €.
En l’actualitat, Vilanova del 
Camí només disposa un equi-
pament cobert per a la pràcti-
ca esportiva, que és el pavelló 

Vilanova sumarà un nou espai poliesportiu cobert a la zona 
de Can Titó 

poliesportiu, una instal·lació 
que s’ha quedat petita per 
encabir totes les propostes 
esportives que hi ha al muni-
cipi. La pista coberta ajudarà 
a descongestionar el pavelló, 
s’hi podran fer els entrena-
ments dels equips base, per 
exemple, i per la seva caracte-
rística d’espai polivalent, po-
drà acollir també altres inici-
atives i activitats del municipi.

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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les mesures vigents des 
del passat 7 de gener 
amb l’objectiu de fre-

nar la progressió de contagis 
per COVID-19 a Catalunya 
que es registra des d’inicis del 
mes de desembre, estableixen 
la suspensió d’activitats pre-
sencials com ara fires comer-
cials i altres esdeveniments 
que puguin suposar l’aglo-
meració de persones. Davant 
d’aquesta restricció encara vi-
gent i amb la voluntat d’evitar 
riscos sanitaris, l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt ha 
decidit suspendre la present 
edició de la seva Fira de la 
Candelera.
La fira és una de les principals 
activitats populars que tenen 
lloc al municipi donada l’al-
ta participació tant de veïns 
i veïnes de la població com 
d’altres poblacions, especial-
ment de l’Anoia, i per la seva 
coincidència amb la seva fes-
ta patronal de la Mare de Déu 

de la Llet. L’activitat més des-
tacable de les que tenen lloc 
durant el diumenge més pro-
per al 2 de febrer és el mercat 
artesanal que s’instal·la al casc 
antic del poble amb, aproxi-
madament, una quarantena 
de parades. La programació 
habitual es complementa amb 
un conjunt d’activitats cultu-
rals, tradicional, gastronòmi-
ques i lúdiques.
Des de l’equip de govern mu-
nicipal es lamenta la situació 
però es considera que la sus-
pensió és necessària en un 
moment especialment com-
plex en l’evolució de la pan-
dèmia i davant la sobrecàr-
rega que pateix actualment el 
sistema hospitalari.

La Pobla suspèn la Fira 
de la Candelera 

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
treballa en el projecte 
«Camí Escolar», que 

vol afavorir els desplaçaments 
segurs dels infants, a peu o en 
bicicleta, i potenciar-ne l’au-
tonomia personal. En el marc 
d’aquest projecte, el passat 18 
de gener es van presentar els 
resultats d’un estudi que afec-
ta l’entorn de l’Institut Escola 
Piera i l’EA Apiària.
El primer pas d’aquest es-
tudi va ser fer una diagnosi 
de la situació. La recollida 
d’informació es va fer a tra-
vés d’enquestes a l’alumnat 
per a conèixer-ne els hàbits i 
identificar els problemes amb 
què es troba en els seus des-
plaçaments. Els centres edu-
catius també van fer arribar 
un qüestionari a les famílies. 
Així mateix, es va fer un in-
ventari de seguretat viària 
i accessibilitat. Amb les da-
des recollides, s’ha establert 
quins són els recorreguts més 

utilitzats, s’han detectat els 
punts més conflictius i s’ha 
elaborat un pla que estableix 
diferents actuacions tècni-
ques, educatives i divulgati-
ves que l’Ajuntament haurà 
d’estudiar per garantir que 
siguin viables.
Entre les propostes que plan-
teja l’estudi hi ha la instal·la-
ció de nova senyalització per 
a alertar els conductors que 

Garantint una mobilitat segura camí 
de l’escola a Piera

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Quatre vallbonencs i 
vallbonenques van 
trobar feina, durant 

el 2020, a través del servei 
Anoia Activa, que s’ofereix 
des del Consell Comar-
cal amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. En total, es va 
atendre set persones, de les 
quals quatre, un 57%, es van 
incorporar al mercat laboral.
Dels set usuaris atesos, dos 

eren homes i cinc, dones; cinc 
tenien una edat compresa en-
tre els 25 i els 45 anys i dos, 
més de 45 anys; quatre havi-
en cursat estudis obligatoris 
i tres, batxillerat o formació 
tècnica. Al llarg del 2020, 
Anoia Activa va atendre 315 
persones, de les quals 55 van 
trobar un lloc de treball, un 
17,5 %, i es va fer una pros-
pecció a 190 empreses.
Anoia Activa és un projecte 
emmarcat dins de la subven-

ció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, “Treball a les 7 
comarques”. Està impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada. 
El seu objectiu principal és 
dinamitzar el territori i re-
duir la crisi d’ocupació i 
millorar la competitivitat 
de les empreses, mitjançant 
la cooperació amb diverses 
entitats socioeconòmiques 
de la comarca, ajuntaments 
i teixit empresarial.

Quatre vallbonencs troben feina a 
través del servei Anoia Activa 2020

accedeixen a un entorn esco-
lar, la implantació de nous pas-
sos de vianants, l’arranjament 
de les voreres, la millora de la 
visibilitat en les cruïlles i altres 
zones de pas, la pacificació 
d’alguns carrers o la possibili-
tat l’implantar places de «petó 
i adéu».
L’elaboració de l’estudi ha comp-
tat amb el suport econòmic de 
la Diputació de Barcelona.

La fira és un dels esde-
veniments que atreuen 

tradicionalment un 
major nombre de 

persones al municipi

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

Amb la teva reserva aconsegueix un 
màxim de fins un 3% de Descompte*
amb el teu producte Apple

Servei Tècnic AppleJa tens el teu Equip Apple?
Reserva'l Ja!

Disposem de servei tècnic 
Professional en Actualitzacions 

i Reparacions d’equips Apple 
Únic a Igualada 

*Consulta les condicions a la nostra botiga.
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òde-
na, aprofitant aquests 
mesos en què malau-

radament no es pot acollir 
activitat presencial a causa de 
la Covid-19, ha remodelat el 
Centre Cívic del Pla d’Òde-
na per aconseguir que sigui 
més polivalent, social i lúdic, 
s’adapti millor a les mesu-
res dictades per les autoritats 
sanitàries, com la distancia 
social o la limitació d’afora-
ment i perquè segueixi sent 
un lloc de referència al nucli. 
S’ha volgut optimitzar aquest 
equipament, ja que actual-
ment disposava de moltes sa-
les, però molt petites.
Pel que fa a les remodelacions, 
ara el Centre Cívic compta 
amb una sala polivalent amb 
un gran espai de 41,60 m2 on 
s’hi podran dur a terme les ac-
tivitats de telecentre, de cosir i 

cantar i de reforç escolar, així 
com xerrades, formacions, ac-
tivitats culturals municipals o 
reunions d’entitats, entre d’al-
tres. La remodelació de la sala 
s’ha aprofitat per fer-hi millo-
res, com pintar la sala, la por-
ta i les taules, adaptar la taula 
dels ordinadors, substituir les 
llums per unes de baix con-
sum i la compra i instal·lació 
de quadres i d’un rellotge.
La remodelació també ha 
servit per reubicar a la plan-
ta baixa l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà per tal que sigui 
més fàcil de trobar-la i d’ac-
cedir-hi. Per aconseguir-ho, 
la brigada municipal va cons-
truir una estança al vestíbul 
de la planta inferior, que s’ha 
convertit així en punt de re-
ferència de l’equipament. Al 
vestíbul també s’hi han subs-
tituït els llums per uns de baix 
consum, s’han pintat les pa-
rets i s’hi ha afegit decoració, 

Òdena remodela el Centre Cívic del Pla d’Òdena perquè sigui 
més polivalent

suros i un rellotge.
A la sala d’actes s’ha tancat 
l’accés a l’altell amb una es-
tructura de vidre laminat per 

tal d’aconseguir que els dos 
espais quedin aïllats. D’altra 
banda, també s’han pintat 
columnes i portes, s’han can-

viat les faldilles de l’escenari, 
s’han substituït els llums per 
LED de baix consum i s’han 
substituït focus, entre altres 
millores.
L’equipament seguirà sent un 
espai polivalent de trobada 
intergeneracional i amable, 
que oferirà tallers, xerrades 
i activitats organitzades tant 
des de l’Ajuntament com des 
de les entitats del poble. El 
Centre cívic compta amb el 
casal d’avis, on duen a terme 
les seves activitats i també 
participen en diferents cur-
sos municipals, esportius i 
culturals que s’imparteixen. 
També hi ha un telecentre al 
matí i un espai jove a la tarda, 
un espai de reforç escolar i un 
de joc infantil. L’Ajuntament 
estudia la possibilitat que 
s’hi puguin fer més activitats, 
que hi hagi més moviment de 
persones i més relacions soci-
als a l’equipament.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha adequat l’equipament 
municipal del carrer 

de la Font perquè s’hi pugui 
emmagatzemar material mu-
nicipal i de l’Arxiu municipal. 
Fins a finals de setembre del 
2020 aquest espai l’ocupava el 
Consultori mèdic local, però 
arran de la pandèmia de la  
Covid-19 i les mesures dicta-
des pel departament de Salut 
aquest equipament es va reu-
bicar provisionalment al Nou 
Casal Fraternal. 
El mes de desembre passat, la 
brigada municipal va muntar 
a la planta soterrània de l’equi-
pament 14 armaris-arxivadors 
grans i 4 de petits, i un total 
de 18 armaris-arxivadors i 4 
prestatgeries a la cambra in-
terior per tal d’emmagatzemar 
de forma endreçada aquest es-

pai i adequar-lo als usos d’ar-
xiu. Alguns d’aquests mobles 
els ha donat l’Arxiu municipal 
d’Igualada.
L’espai que ocupa el nou ser-
vei no molestarà a altres pos-
sibles usos i activitats que es 
vulguin dur a terme a l’equi-
pament, ja que s’ha ubicat en 
una part amb manca d’obertu-
ra, de llum exterior i de ven-
tilació. Els informes tècnics 
determinen que l’equipament 
no és adequat per acollir acti-
vitats destinades a la població 
o per a la ubicació de serveis 
culturals o socials, en canvi, es 
considera que és un bon espai 
de magatzem, prou gran per 
poder-hi traslladar material 
municipal i fins i tot part dels 
documents de l’Arxiu muni-
cipal que, per manca d’espai a 
l’Arxiu actual, són als despat-
xos dels diferents tècnics mu-
nicipals, cosa que en dificulta 
un accés sistemàtic.

Òdena amplia l’arxiu 
municipal 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha incorporat, el passat 
1 de desembre de 2020 

una auxiliar de neteja a través 
del Programa Treball i For-
mació, Línia COVID, del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) atorgat al Consell Co-
marcal de l’Anoia. La treba-
lladora assignada al municipi 
d’Òdena està duent a terme 
una neteja reforçada durant 
un període de nou mesos a 
jornada completa en els tres 
centres educatius del munici-
pi, l’IES Castell d’Òdena i les 
dues Llars d’infants Els Vai-
lets i L’Avió de Paper a banda 
de la neteja ordinària que ja 
realitza l’empresa contractada 
per l’Ajuntament d’Òdena.
La Línia COVID se centra en 
la millora de l’ocupabilitat de 
les persones treballadores, es-

pecialment aquelles que han 
quedat sense feina amb motiu 
de la crisi de la COVID-19 i 
per aquelles que tenen més 
dificultats d’accés al mercat 
laboral, per mitjà d’accions 
d’experiència laboral i accions 
de formació transversal. En 
concret, la mesura de Treball 
i Formació línia COVID-19 

Els centres educatius disposen d’una 
auxiliar de neteja a través del SOC

s’adreça a aquelles persones 
que han perdut la feina a par-
tir del 16 de març de 2020 i a 
persones en risc de caure en 
situació d’atur de llarga dura-
da, no perceptores de presta-
ció per desocupació o subsidi 
ni ajuts. Aquesta línia està co-
finançada en un 50% pel Fons 
Social Europeu.

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

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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CAPELLADES / LA VEU 

El 6 de febrer és Santa 
Dorotea i això a Cape-
llades vol dir Festa Ma-

jor d’Hivern.
Aquest any els actes s’han 
adaptat a l’actual situació i s’ofe-
reixen amb aforament limitat i 
complint totes les restriccions 
establertes.
La regidora de Festes, Susana 
Moreno, explica com “la Festa 
Major d’Hivern s’acostuma a 
concentrar en un cap de setma-
na, al voltant de Santa Dorotea. 
Enguany s’escau en dissabte i 
ho concentrarem en el primer 
cap de setmana de febrer. Tot 
es farà amb la màxima segure-
tat possible i complint les res-
triccions establertes. Seguim 
creient que la Cultura és un es-
pai segur i molt necessari”.
El primer acte serà teatral, el 
divendres 5 de febrer a les 8 del 
vespre al Teatre La Lliga.
La companyia Viridiana Pro-
ducciones presentarà “Amor 
oscuros” (sonetos) de Federico 
García Lorca. D’aquest espec-
tacle també es farà una sessió 
matinal per als alumnes de 4t 
i Batxillerats.

Cal seguir totes les mesures 
Covid que estiguin actives i 
comprar les entrades a entra-
polis.com
El dissabte 6 de febrer és Santa 
Dorotea, copatrona de Cape-
llades. El primer acte previst és 
l’Ofici de Festa Major que co-
mençarà a un quart de 12 del 
migdia, a l’església de Santa 
Maria de Capellades. Acaba-
da la missa es podrà gaudir, 
amb entrada lliure, del Con-
cert d’Orgue que oferirà Josep 
Mata.
Pel vespre – a dos quarts de 
8 i al Teatre La Lliga- seguirà 
la programació en aquest cas 
amb un Concert Jove que por-
tarà a Capellades la Suu, can-
tant en acústic. La Suu és una 
de les artistes  catalanes més 
seguides i escoltades, acompa-
nyada sempre pel seu ukelele. 
Cal també fer compra d’entra-
da, a 3 euros.
Finalment, la darrera pro-
posta serà per diumenge a les 
12:30 al Teatre La Lliga, amb 
la Cia. La Industrial Teatrera 
presentant “Nàufrags”,  un es-
pectacle sobre la capacitat de 
l’ésser humà per tornar sempre 
a començar. 

Festa Major d’hivern en 
temps de covid

CAPELLADES / LA VEU 

Les diferents restriccions 
de confinament impo-
sades al llarg dels me-

sos per fer front a la Covid-19 
han afectat molt el normal 
funcionament de les visites a 
l’Abric Romaní-NEAN Parc 
Prehistòric  de Capellades, 
amb un marcat descens del 
nombre de visites respecte als 
anys anteriors.
Aquest 2020 van ser 2648 
les persones que van poder 
gaudir d’aquesta instal·lació. 
D’elles, 1431 van treure entra-
da individual i la resta, 1217, 
corresponen a grups amb en-
trada col·lectiva. Recordem 

que l’any 2019 van ser 6304 
els visitants totals que van fer 
estada al jaciment de l’Abric 
Romaní de Capellades.
Al llarg de l’any s’ha fet diver-
ses inversions per seguir mi-
llorant la qualitat del servei. 
Així, s’han millorat i ampliat 
els lavabos i s’ha renovat el 
projector audiovisual amb un 
model més actualitzat.

CAPELLADES / LA VEU 

El Pla Local de Joventut de 
Capellades 2021 - 2024 
(PLJ), aprovat al darrer 

Ple de l’Ajuntament de Capella-
des, és el document que recull 
les línies estratègiques i les actu-
acions per al desenvolupament 
de les polítiques de joventut del 
municipi per als propers anys. 
Per a l’elaboració d’aquest pla 
estratègic s’ha tingut com a re-
ferència l’eina de planificació de 
les polítiques de joventut al nos-
tre territori, el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya, així com 
els criteris que se n’estableixen: 
participació, transformació, 
integralitat i qualitat.
El nou Pla Local s’ha estructu-
rat en dues fases: la diagnosi i 
el disseny, seguint les recoma-
nacions de Direcció General 
de Joventut de Catalunya. La 
diagnosi incorpora l’anàlisi de 
la realitat i de les polítiques 
de joventut a Capellades. Una 
diagnosi establerta a partir de 
trobades presencials amb les 
persones joves del municipi, 
amb les figures tècniques de 
l’Ajuntament i altres serveis 
que treballen directa o indi-

rectament amb el col·lectiu 
jove, a més a més  d’enquestes 
públiques i altres mecanismes 
de recollida de dades. En con-
junt, un procés que va acon-
seguir l’opinió de més de 200 
joves. 
El disseny, en canvi, recull les 
línies estratègiques en mirada 
cap al futur i responent a les 
necessitats juvenils detectades 
a la diagnosi. És l’eina que de-
fineix els programes i les actu-
acions previstes en els propers 
4 anys.
Fruit d’aquest procés, les línies 
estratègiques que es presenten 

S’aprova el Pla Local de Joventut per 
als propers 4 anys

al Pla Local de Joventut 2021 
– 2024 Capellades són les se-
güents:
1. REFERÈNCIA JUVENIL: 
Referents Ajuntament – Cons-
trueix l’espai
2. AVANÇA: Formació - Ocu-
pació - Salut - Transport
3. PARTICIPA: Cultura - Lleure 
i esport - Participació - Igualtat 
-  Inclusió
Aquest document només és 
una guia per encarar els propers 
4 anys, però adaptable i flexible 
a les diferents necessitats que 
puguin sorgir i no estiguin re-
flectides en l’actual Pla Local. 

Les restriccions també afecten el 
funcionament de l’Abric Romaní 

Malgrat totes les restricci-
ons, la recerca científica no 
s’ha aturat enguany i al mes 
d’agost es va poder realitzar 
la campanya d’excavació ar-
queològica, amb un molt bon 
resultat. 
Actualment, el jaciment de 
l’Abric Romaní és obert els 
matins de diumenge d’11 a 
14 hores -amb les visites que 
comencen a les 11:15 i a les  
12:45-.  La resta de dies de 
la setmana és possible la visi-
ta però cal fer reservar prèvia 
al 93.801.28.50, el telèfon del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades. A les visites se segueixen 
les mesures de prevenció i pro-
tecció per fer front al Covid-19.

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’any 2016 l’Ajun-
tament de Capellades 
realitza un control de 

la població de coloms de la 
vila, a través de diverses em-
preses especialitzades.
L’objectiu és controlar la pobla-
ció de coloms i evitar que s’in-
crementi. Per això es fa servir 
Ovistop, un anticonceptiu que 
esterilitza les femelles i n’impe-
deix la reproducció desmesu-
rada. Aquest pinso es dispensa 
automàticament, de manera 
diària.
N’hi ha 3 instal·lats als llocs on 
s’ha constatat que hi ha més 
quantitat de població. Aquest 

any 2020 s’ha pogut continuar 
amb el normal funcionament 
d’aquest servei i això s’ha notat 
en la reducció de la població. 
No obstant, després de l’estiu 
s’ha detectat que hi ha algunes 
persones que alimenten els co-
loms. Això fa que els animals 
no vagin als llocs on hi ha el 
pinso amb l’anticonceptiu i no 
es pot controlar la població. 
Per millorar aquesta situació, 
d’una banda es demana a les 
persones que deixin d’alimen-
tar aquests animals i, de l’altra, 
es canviarà de lloc un dels ali-
mentadors, que es portarà cap 
a uns dels espais on s’ha vist un 
major creixement de la colònia 
de coloms.

Seguiment i estudi de la 
població de coloms

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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MASQUEFA / LA VEU 

El Centre Tecnològic 
Comunitari impul-
sa una campanya per 

a promocionar i donar a 
conèixer aquest espai, la seva 
funció i les empreses que ac-
tualment en formen part.

Al web del Centre Tecnolò-
gic Comunitari i a les xarxes 
socials del CTC (Facebook, 
Twitter i Instagram) ja es po-
den veure des d’aquesta set-
mana els primers reportatges 
que l’equipament -en col·la-
boració amb Ràdio Masque-
fa- ha editat per tal de pro-

Campanya de promoció del Centre 
Tecnològic Comunitari de Masquefa

mocionar i donar a conèixer 
les diferents empreses que hi 
ha establertes al Viver d’Em-
preses.
En concret, s’han editat dife-
rents reportatges i videoen-
trevistes amb els protago-
nistes d’aquests negocis que 
permetran conèixer a què es 

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
publicat un article a 
la reconeguda revista 

científica ‘BMC Biology’ so-
bre la relació entre l’alimen-
tació i la localització a partir 
d’uns fòssils trobats als Hos-
talets de Pierola. L’anàlisi de 
la dieta d’uns cérvols de fa 12 
milions d’anys resol la incòg-
nita de la diferent distribució 
de dos grups de primats ja ex-
tingits.
Els canvis en la dieta del re-
mugant Micromeryx, un 
cérvol mesquer extint que 
va habitar en les mateixes 
zones que els hominoïdeus i 
els pliopitecoïdeus durant el 
Miocè, ha revelat que aquests 
primats extints van ocupar 
hàbitats diferents a Catalunya 
com a conseqüència de les 
seves diferents preferències 
alimentàries i tipus de loco-
moció. Els canvis en la vege-
tació provocats per un aug-
ment de l’aridesa expliquen 
perquè aquests dos grups mai 
van cohabitar. L’estudi ha es-
tat publicat a BMC Biology 
per personal investigador de 

la Universitat de Saragossa, 
l’Institut Català de Paleonto-
logia Miquel Crusafont i la 
Universitat Complutense de 
Madrid.
Els fòssils analitzats en l’es-
tudi provenen de l’Abocador 
de Can Mata, un jaciment 
excepcional ubicat dins de 
l’abocador de residus urbans 
al terme municipal dels Hos-

Fòssils trobats al jaciment dels Hostalets permeten 
nous estudis sobre primats ja extingits

talets de Pierola. El control 
paleontològic del moviment 
de terres que es du a terme 
des del 2002 ha permès exca-
var desenes de milers de res-
tes fòssils de vertebrats que 
han donat lloc a centenars 
d’articles científics entre els 
quals s’inclouen la descripció 
de noves espècies de primats 
fòssils com Pierolapithecus 

catalaunicus (popularment 
conegut com en ‘Pau’) o Plio-
bates cataloniae (la ‘Laia’), un
esquelet parcial d’un primat 
de mida petita que precedeix 
la divergència entre els ho-
mínids (grans antropomorfs 
i humans) i els gibons, i que 
alguns dels investigadors 
d’aquest treball van publicar a 
la revista Science el 2015.

MASQUEFA / LA VEU 

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

comissaria d’Igualada van 
detenir el passar dimarts un 
menor d’edat com a presump-
te autor d’un delicte de roba-
tori amb força a interior de 
domicili.
Els fets es remunten al passat 
7 de desembre quan un ciu-
tadà va posar a la venda una 
moto a través d’una aplicació 
de compravenda. Aquell ma-
teix dia va rebre un missatge 
d’una persona interessada i, 
finalment, el venedor li va do-
nar la direcció de la seva casa 
per acordar una cita.
Aquella mateixa nit van en-
trar a robar en aquest domi-
cili, una casa de Masquefa 
(Anoia). Mentre la família 
dormia, un lladre va sostreu-
re la moto que estava a la ven-
da, un robot de cuina i dos 
lots de nadal.
A l’endemà, el suposat com-
prador ja no contestava a les 
trucades ni als missatges.
D’altra banda, un amic de la 
víctima va trobar a través de 
xarxes socials un jove que 
lluïa una moto amb peces del 
vehicle sostret. Es tractava de 
peces molt exclusives com 
podien ser les llantes, la for-
quilla o el tub d’escapament, 
entre d’altres.
Els agents van concloure la 
investigació el passat dimarts 
amb la detenció del suposat 
comprador, a Vilafranca  del 
Penedès, com a presumpte 
autor del robatori.
El detingut va quedar en lli-
bertat el mateix dia de la seva 
detenció després de declarar 
a dependències policials, i va 
quedar sota la custòdia dels 
seus tutors legals a l’espera de 
ser citat a declarar propera-
ment a la Fiscalia de Menors.

dediquen, quina tasca duen a 
terme i els motius que els han 
portat a estar establerts al 
CTC. En total, són en aquests 
moments cinc empreses que 
han volgut participar:
- aTotArreu.com / homeliers.
com
- Busquets Advisor
- Gas Anoia
- Psicologia Mireia Castells 
Rovira
- Psiquiatria i psicologia Dr. 
Tomàs Castelló i Fina Cas-
tillo
El Viver d’Empreses del CTC 
és un espai adreçat a aco-
llir persones emprenedores, 
empreses de nova creació, 
autònoms sense seu social i 
empreses del municipi que 
vulguin rebre assessorament 
tècnic o disposar d’espais. 
L’objectiu és afavorir el crei-
xement i desenvolupament 
del teixit empresarial al mu-
nicipi. Per a més informació 
podeu trucar al telèfon 93 
772 78 28 o enviar un cor-
reu electrònic a l’adreça ctc@
masquefa.net.

Els Mossos d’Es-
quadra detenen un 
jove per un robatori 
amb força en una 
casa de Masquefa
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CALAF / LA VEU 

Els pròxims mesos, 
l’Ajuntament implanta-
rà la recollida selectiva 

de residus porta a porta, que 
suposarà un canvi radical en 
la manera com es gestionen 
les deixalles al municipi, ja 
que desapareixeran els conte-
nidors del carrer (excepte del 
vidre) i es passaran a recollir 
a la porta de cada casa. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
ha anat executant diferents 
actuacions.
Actualment s’està treballant 
en el disseny de la ruta de re-
collida, per tal d’optimitzar al 
màxim i garantir que no hi ha 
cap cubell que es quedi sense 
recollir. 
Des de l’estiu del 2019, s’ha 
anat avançant amb totes les 
gestions pertinents per ga-
rantir la implantació del 
porta a porta a Calaf. D’una 
banda, al juliol de l’any passat 
es va comprar un nou camió 

d’escombraries d’una capaci-
tat superior a l’actual (16 m ³) 
i al novembre es va adquirir 
un vehicle elèctric de petites 
dimensions a través de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
per fer tasques de suport i per 
recollir els residus als carrers 
més estrets. Ambdós vehicles 
seran entregats entre el febrer 
i el març, ja que estan en pro-

La ruta de recollida del porta a porta de Calaf, en procés de disseny

cés de fabricació.
A finals d’any, es va fer la 
compra dels cubells i conteni-
dors necessaris per a la reco-
llida de la brossa dels usuaris 
domèstics, com també dels 
comerços, serveis i activitats. 
A més, també es va adquirir 
un sistema de control de qua-
litat i fluxos per assegurar que 
el porta a porta funciona cor-

CALONGE DE S. / LA VEU 

En el marc de la convo-
catòria d’ajuts “Esport 
per a tothom. Subven-

cions a esportistes per a la 
pràctica esportiva”, l’Ajunta-
ment de Calonge de Segarra 
ha atorgat ajuts individuals a 
esportistes del municipi a fi 
d’ajudar a cobrir les despeses 
que comporta la pràctica es-
portiva.
La convocatòria es va publi-

car el passat mes de desem-
bre i s’hi van presentar 8 es-
portistes. Els ajuts consistien 
en subvencions de 100 o 150 
euros en funció de l’edat. Tots 
els sol·licitants han rebut 
l’ajut atès que complien els 
requisits i en total s’hi ha des-
tinat 950 euros.
Aquests ajuts han estat possi-
bles per una subvenció rebuda 
de la Diputació de Barcelona 
per al foment de la pràctica 
esportiva a esportistes.

L’Ajuntament de Calonge 
de Segarra concedeix 
ajuts a esportistes

CALAF / LA VEU 

El Mag Marín visita la 
sala del Casino de Ca-
laf amb un xou irònic 

i explosiu, Mágia, Risas y yo. 
Aquest diumenge 31 de gener 
a les 18.30 h arriba un nou 
espectacle a  l’entitat calafina 
ple de màgia, humor i molt de 
ritme! El mag còmic del mo-
ment presenta un projecte on 
destaca l’habilitat, la inconti-
nència verbal i una capacitat 
per fer-nos desconnectar de la 
realitat. 
José Marín Tello, més cone-
gut com a Mag Marín, a més 
d’una àmplia experiència dins 
el món de l’espectacle, ha estat 

rectament.
Per altra banda, al llarg dels 
mesos, s’han realitzat dife-
rents tipus de visites. Primer 
es van visitar els blocs de pi-
sos de més de 10 habitatges 
per determinar el punt d’en-
trega dels cubells. Podeu con-
sultar la ubicació en aquest 
enllaç. Després, es van visitar 
les activitats comercials, ta-
llers i petites indústries per 
determinar quins conteni-
dors els eren necessaris i  es 
va contactar amb els diferents 
habitatges disseminats per 
determinar el lloc d’entrega 
dels cubells.

En paral·lel, a totes aquestes 
accions també es va contrac-
tar el servei de la campanya 
d’implantació, que comença-
rà aproximadament un mes 
abans de l’inici del nou siste-
ma, i s’ha elaborat la imatge 
del porta a porta i  dissenyat 
els diferents materials que 
seran necessaris: imants de 
nevera, tríptics, cartells, pan-
cartes publicitàries i adhesius 
pels bolquers i d’incidències. 
Finalment, també s’està tre-
ballant en una web específica 
del porta a porta, on es po-
dran consultar tots els dubtes 
que puguin anar sorgint.

guardonat amb el Premi Naci-
onal de Màgia l’any 2014 i ha 
estat el primer guanyador del 
concurs de talents ‘Pura Mà-
gia’ de TVE. Un jove que de 
ben petit tenia clares les seves 
metes artístiques i que s’ha 
convertit en un il·lusionista 
extraordinari.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant la 
COVID-19, l’aforament de la 
sala del Casino és limitat. Per 
aquesta raó, per assegurar-vos 
la localitat cal comprar les en-
trades de manera anticipada 
a través del portal entrapolis.
com o reservar-les al telèfon 
93 869 83 77 o al 620 134 018 
(Josep). També es podran ad-

La màgia còmica del Mag Marín arriba 
al Casino de Calaf

quirir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponibles. 
El preu anticipat per als socis 
és de 10 euros i per al públic 
en general de 12 euros; i al 
mateix dia, per als socis és de 
13 € i per al públic en general 
15 €.  Els menors de 12 anys 
acompanyats tenen l’entrada 
gratuïta. És un espectacle re-
comanat a partir de 6 anys. 
L’espectacle està inclòs als ac-
tes del 125è aniversari del Ca-
sino de Calaf. L’entitat calafina 
prepara una llarga i variada 
programació per viure un 2021 
ben complet. Tota la informa-
ció i espectacles a la web de 
l’entitat www.casinodecalaf.cat.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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FUTBOL / LA VEU 

CE MANRESA 2
CF IGUALADA 2

L’arribada del clàssic de 
la Catalunya Central es 
jugava entre dos con-

junts que arribaven amb di-
nàmiques molt diferents. Els 
locals arribaven amb resultats 
molt positius, i en canvi, els 
blaus volien capgirar una si-
tuació delicada. No obstant, 
ja se sap que durant els noran-
ta minuts, qualsevol cosa pot 
succeir. A la banqueta igua-
ladina hi debutava l’entrena-
dor Carlos López, que volia 
iniciar la segona volta del CF 
Igualada amb un resultat po-
sitiu. Es tractava d’una visita 
molt complicada, però amb la 
confiança que caracteritza als 
anoiencs.

El duel va començar amb 
bones sensacions de pressió, 
per part dels visitants, però 
en la primera badada defen-
siva, els manresans s’avança-
ven en el marcador. Es posa-
va coll amunt i el gol va fer 
mal als jugadors blaus, que 
veien com anaven a remolc.
Amb el pas dels minuts, 
l’Igualada va tornar a aga-
far-li la cara al partit i, al 
minut 22, Genís robava dins 
l’àrea per assistir a Sergio, 
que empatava l’enfronta-
ment. Des d’aquell moment, 
El Congost seria escenari 
d’un cara a cara vibrant, on 
els dos equips van tenir les 
seves ocasions, però es va 
arribar al descans amb l’un 
a un.
L’inici de la segona meitat va 
ser molt semblant al de la pri-
mera, amb un Manresa amb 

control de pilota intentava 
superar les línies de pressió 
blaves. El conjunt de López 
atacava directe i inquieta-
va la porteria de Vito. Així 
va ser com, al minut 58, en 
una passada a l’espai d’Eppy, 
Genís empalava la pilota al 
fons de la xarxa, avançant als 
igualadins.
Amb el pas dels minuts, el 
Manresa s’anava bolcant a 
l’àrea visitant, aconseguint 
el segon gol de l’empat, al 
minut 70. Quedava molt en-
frontament i estava tot obert. 
En els darrers minuts, amb-
dós equips van tenir les seves 
opcions, però la falta d’en-
cert, va deixar l’empat a dos 
al marcador final.
L’equip igualadí se situa amb 
11 punts a la classificació i 
diumenge rebran al Valls, a 
Les Comes.

Empat a Manresa en el debut de Carlos 
López com a entrenador blau

 

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€ ja es poden fer reservas unitats limitades

FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 2
SD HUESCA 0

Les blaves tornaven a 
jugar aquest dimecres 
a Les Comes després 

d’un mes sense poder-ho 
fer. Davant s’hi trobarien un 
equip aragonès que venia de 
perdre a Mallorca i unes lo-
cals que havien descansat du-
rant el cap de setmana.
El duel va començar amb una 
gran predisposició de totes 
les jugadores igualadines, que 
van portar la batuta del joc, 
creant un reguitzell d’ocasi-
ons bastant clares, que no es 
van saber transformar en gol.
Però a base d’insistir, Ari feia 
una de les seves internades 
per banda i obria el marcador 
amb un potent xut creuat. 
Des d’aquell moment, l’equip 
va seguir amb la mateixa 
tendència, però sense saber 
trobar els espais per fer mal 
al rival. Els darrers minuts 
de la primera meitat van ser 

travats i es va arribar al des-
cans sense grans oportunitats 
i amb l’avantatge per la míni-
ma de les blaves.
A la represa, va tornar el rit-
me de joc de les anoienques. 
Les aproximacions eren cons-
tants i, al minut 56, en una 
bona jugada col·lectiva de les 
locals, rebia Ari en banda, 
que assistia a Marina per fer 
el segon gol. El duel es posava 
de cara.
No obstant, la diana iguala-
dina va esperonar a les visi-
tants, que van reaccionar i 
van començar a pressionar 
la sortida de pilota. Calia ser 
més precises. Amb el pas dels 
minuts i les substitucions del 
conjunt català, es va tornar a 
dominar de cap a peus el joc i 
es van tenir més ocasions per 
eixamplar el resultat, però els 
pals i la portera visitant ho 
van evitar i el marcador no es 
va moure més.
Aquest mateix diumenge, les 
blaves rebran a un dels con-
junts capdavanters de la lliga, 
el Son Sardina mallorquí.

Un CF Igualada molt 
solvent s’imposa al 
Huesca a Les Comes
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Derrota de l’Igualada Rigat a la pista de líder
HOQUEI PATINS / LA VEU 

LICEO 5
IGUALADA RIGAT 1

No era, probablement, 
la pista més propí-
cia per començar a 

sumar punts. El líder porta 
15 victòries en 16 partits… 
només un empat a Riazor. 
46 punts de 48 possibles. Tot 
i això l’IHC ho va intentar, 
però ara mateix el Liceo és 
un líder sòlid i poderós. Tot i 
la derrota (amb gols a pròpia 
porta i desviaments arbitrals 
inclosos) l’Igualada va mos-
tra una gran actitud i una 
bona imatge. Ara aquesta di-
nàmica s’haurà de mantenir 
contra el Vendrell.
A la primera meitat els “ri-
gats” van poder aturar el 
corró local amb una gran 
actuació de l’Elagi Deitg. A 
la segona, el joc es va equili-
brat però, en canvi, van arri-

bar els gols corunyesos.
Es va avançar el Liceo al 
minut 7 amb un gol de l’ar-
gentí Oruste. 4 minuts més 
tard Adroher, en una juga-
da individual, feia el segon. 
El partit se’n va anar al des-
cans amb aquest 2 a 0 pels 
locals, gràcies a les aturades 
de l’Elagi que van deixar el 
partit obert per la segona 
part. Un gol dels arlequinats 
podia canviar totalment l’es-
cenari.
I el gol podria haver arribat 
amb un remat al ferro de 
Roger Bars… Malhaurada-
ment, el Liceo va tenir molta 
més sort i poc després, mi-
nut 2 i mig, Di Benedetto va 
fer el tercer i va esmicolar 
bona part de les esperances 
igualadines de poder ajustar 
el marcador.
A l’equador de la segona 
meitat Dava Torres va fer el 
4 a 0, cosa que va fer aparèi-
xer l’amenaça d’una de les 

tradicionals golejades amb 
les que el líder està resolent 
els seus partits a Riazor. Però 
només 6 segons després Bars 
va clavar a la xarxa un penal 
i va tornar a reduir diferèn-
cies.
Un minut i mig després Bars 

va disposar d’una FD que po-
dria haver tornat l’emoció 
al partit però no el va poder 
transformar i Dava Torres, dos 
minuts més tard, va establir el 
definitiu 5 a 1.
Ara els de Francesc Linares 
s’hauran de concentrar en l’im-

portantíssim partit de d’aquest 
dissabte a les Comes contra el 
Vendrell, que a la primera volta 
ja es va imposar a l’IHC i que 
arribarà molt motivat gràcies 
a l’empat a 5 d’aquest dissabte 
contra un dels equips forts de 
la competició, el Lleida Llista.

Foto: David Figueras

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

L ’hoquei Línia Iguala-
da es va desplaçar a 
Bilbao per jugar dos 

partits de la Lliga Plata na-
cional amb resultats profi-
tosos. Cal dir que la pista 
del pavelló del Club Patín 

Metropolitano, de Bilbao, 
es de plàstic i te unes di-
mensions de 60 x 30 m. fet 
que implica un esforç extra 
als jugadors d’Igualada, ja 
que la pista de les Comes 
on entrenen és de terrasso 
i té unes dimensions de 44 
x 22 m.

HL Igualada 8 - Pumas de 
Galapagar 3
El primer partit era contra 
Pumas de Galapagar, de la 
comunitat de Madrid. Un 
conjunt jove i teòricament 
assequible, però acostumats 
a jugar a pista de plàstic, cosa 
que penalitza sempre l’Igua-

L’HL Igualada torna amb dues victòries de Bilbao
lada. Tot i així, el conjunt 
igualadí va poder demostrar 
el seu joc, i a la mitja part do-
minava per 4-2. A la segona 
part, el joc va ser més fluid, 
l’equip es va tancar millor en 
defensa, i així fou possible 
arribar al clar avantatge de 
8-3 al final del partit.

Alas de Sagunto 2 – HL 
Igualada 4
En el segon partit semblava 
que també l’equip s’enfronta-
va a un conjunt similar, ara 
bé, el cansament del primer 
partit i la poca estona per 
poder descansar, van fer que 
s’igualessin les forces. Tot i 
això, els jugadors van treu-
re el millor d’ells mateixos, i 
van poder sumar els 3 punts. 
No va ser fins  a les acaba-
lles de la primera part quan 
es van poder marcar dos gols 
gairebé consecutius i posar 
el 0-2 al descans. A la re-
presa l’equip rival empatava 
el partit a 2, però de nou els 
igualadins treien forces per 
distanciar-se en el marcador 
i deixar-lo en el 2-4 final.
Cal destacar les importan-
tíssimes baixes, de cinc ju-

gadors: Joan Carles Santano, 
Albert Ojeda, Marc Cano, 
Alex Cano i Adam Gracia, 
que va patir l’equip en aquest 
desplaçament i el bon resul-
tat obtingut gràcies al suport 
de tres joves juniors.
Amb aquests dos partits gua-
nyats, l’HL Igualada suma 
tres victòries en quatre par-
tits, i s’ha col·locat 3r de la 
classificació amb 9 punts, 
empatat amb el primer i se-
gon.
El jugadors que van formar 
part d’aquesta seu van ser: 
Unai Gracia (porter), Samu 
Ferrera (3 gols), Xavier Álva-
rez (3 gols), Roger Alemany 
(2 gols), Marc Valls (1 gol), 
Oriol Morera (1 gol), Albert 
Mudarra (1 gol), Nil Domè-
nech (1 gol), Albert Mun-
tadas, Julian Carrasco i Biel 
Segura.
Ara cal esperar el proper 
desplaçament, pendent que 
es publiqui per part de la Fe-
deració Espanyola, on l’HL 
Igualada s’enfrontarà als 
equips de Las Rozas (Ma-
drid) i Skulls d’Almàssera 
(València). La seu es dispu-
tarà el dissabte 6 de Març.

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



34  |  ESPORTS Divendres, 29 de gener de 2021

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Un tant per cent molt 
alt dels participants 
del Dakar, el seu únic 

objectiu és acabar-lo. Però els 
privilegiats que compten amb 
el suport de les marques i/o 
de forts patrocinadors, lo seu 
es lluitar per la victòria final 
i si més no, acabar entre els 
deu primers. 
Amb aquest aspecte, l’Anoia 
ha fet el deures. Els copilots 
anoiencs han complert l’ob-
jectiu, tot i que pel camí van 
tenir que superar forts obs-
tacles de tot tipus ja sigui de 
navegació com mecànics i 
punxades de pneumàtics.
Àlex Haro, copilotant a Gi-
niel de Villiers amb el Toyota 
guanyaren una etapa, aconse-
guint una bona vuitena posi-
ció final. Armand Monleón, 
copilotant a Gerard Farrés 
amb el CAN-AM, es classica-
ren en segona i tercera posi-
cions d’etapa, aconseguint un 
bon onzè lloc final.
Aquestes eren les paraules 
de Giniel i Àlex al final del 
raid: “El Dakar 2021 va ser 
realment una mica decebedor 
per a nosaltres. Res semblava 
anar bé des del principi. Vam 
tenir un total de 24 punxades,  
i vam tenir alguns problemes 
amb la navegació durant la 
carrera. Ha estat un ral·li difí-
cil, però sempre és una bona 
sensació acabar un Dakar. 
Mai ens rendim i tenim un 
cotxe fort. Nasser ho va de-
mostrar amb les seves sis vic-
tòries, cinc etapes més el prò-
leg, a les quals sumem la que 
vam obtenir nosaltres”.
Per la seva part, Gerard i Ar-
mand comentaven: “Crec que 
hem fet una bona feina. Sí que 
és veritat que en les primeres 

etapes ens despengem, per 
culpa d’alguns problemes me-
cànics, però al final ens hem 
anat animant i hem utilitzat 
aquest Dakar per a aprendre 
molt. Marxem per a casa amb 
una llibreta d’anotacions molt 
gruixuda”.
A camions hi va participar el 
també copilot anoienc Fran-
cesc Salisi amb el Mercedes 
pilotat per Àlex Aguirregavi-
ria i amb Pau Navarro de me-
cànic, que tot i que tingueren 
que abandonar en la dotzena 
i darrera etapa, van portar a 
terme una molt meritòria la-
bor d’assistència a tots els ve-
hicles de FN Speed.
Cal destacar igualment les 
diverses labors dels anoiencs 
dins les respectives categories 
de vehicles que participaren 
en el Dakar. Jordi Viladoms el 
team manager de KTM ofici-
al, amb el podi de Sam Sun-
derland i que va veure com 
s’havia de retirar per caigu-
da quan liderava la categoria 
de motos Toby Price amb la 
KTM.
Fenomenal el treball del 
mecànic Oriol Balcells dins 
l’equip oficial Honda que as-
soliren el doblet amb Kevin 
Benavides i Ricky Brabec. 
Així mateix, Jordi Vidal, amb 
la seva eficaç feina a l’equip 
oficial Toyota com assistent 
personal dels segons clas-
sificats Nasser-Al Attiyah i 
Mathieu Baumel. Com en 
els darrers anys, efectuaren 
una gran labor Edu Roig i 
Armand Monleón pare dins 
l’equip xinès. S’estrenà en 
aquest Dakar, Arnau Mateu 
fent fotos i vídeos per l’equip 
oficial Rieju. 
El Dakar 2021 ja és història i 
un any més els anoiencs han 
sigut destacats protagonistes 
amb un balanç positiu, com 
ho demostra el vuitè lloc a 
cotxes i l’onzè a buggis, i la 
fenomenal labor desenvolu-
pada de la resta d’igualadins 
i anoiencs que hi foren pre-
sents. El pioner dels anoiencs 
en el Dakar, Rossend Tourñan 
de la Pobla de Claramunt pot 
estar ben orgullós dels seus 
deixebles en el Dakar.

Rossend Touriñan pot 
estar ben orgullós dels 
seus deixebles

ATLETISME / LA VEU 

L ’equip masculí del C.A. 
Igualada Petromiralles 
va assolir diumenge 

passat a la tarda a la pista co-
berta del Palau Sant Jordi de 
Barcelona, una molt meritò-
ria 6a posició al Campionat 
de Catalunya Absolut de 1a 
categoria per clubs, competi-
ció en què hi van participar 
els 8 millors conjunts de l’at-
letisme català en pista cober-
ta a nivell absolut. Els parti-
cipants hagueren de complir 
les normes i restriccions sa-
nitàries corresponents per la 
pandèmia de la covid-19.
Els anoiencs, que sofriren al-
gunes baixes en la seva for-
mació, van ser 6ens amb 46 
punts, en el Campionat gua-
nyat per l’A.A. Catalunya, 
seguits de l’ISS-L’Hospitalet, 
2ns, del F.C. Barcelona, 3rs, 
del Cornellà Atlètic, 4ts, del 
Lleida U.A. 5ens, i per davant 
de l’Avinent Manresa, 7ens, i 
de la U.Colomenca Atl., 8ens 
i que perden la categoria per 
a la temporada vinent.
Individualment, van sobre-
sortir les segones posicions 
de Theo Ruiz en el salt de 
perxa, amb marca personal 
de 4,70 m., d’Hèctor Ramos 
en salt d’alçada amb 2,02 m., 

i d’Eloi Santafé en els 60 m. 
tanques, amb 8”51. Cal res-
saltar també la 3a posició de 
Darío Sirerol en salt de llar-
gada, amb 7,01 m.
Era 5è Oriol Castells en els 
200 m.ll. amb 22”91, i 6ens. 
Aitor Caldito en el triple 
salt, amb 12,72 m., Abdel-
hakim Hamid en els 1.500 
m.ll., amb 4’07”36 i Ramon 
Sànchez en pes amb 12,89 m.
Yassin Kniya era 7è en els 
3.000 m.ll. amb 9’04”38, en 
el seu debut a nivell absolut 
amb el CAI. Marc Rodríguez 
era 7è en els 60 m.ll. amb 
7”51.
Eren 8ens. Gerard Suriol en 
els 800 m.ll. amb 2’03”47, i 
Riduan Boulbayem en 400 
m.ll. amb 56”77. Els com-
ponents del relleu de 4 x 
400 m. format per Riduan 
Boulbayem – Yassin Kniya – 
Gerard Suriol i Abdelhakim 
Hamid, foren desqualificats 
per sortida nula (art. 16.8).

CLASSIFICACIÓ FINAL 
MASCULINA -A-:
1 – A.A. Catalunya – 85 
Punts
2 – ISS-L’Hospitalet – 70 “
3 – F.C. Barcelona – 69 “
4 – Cornellà Atl. – 67,5 “
5 – Lleida U.A. – 47,5 “
6 – CAI Petromiralles – 46 “

7 – Avinent Manresa – 42 “
8 – U. Colomenca Atl. – 34 “
L’equip femení del CAI Pe-
tromiralles, vuitenes, perd 
la categoria
L’equip femení del C.A.Igua-
lada Petromiralles va assolir 
la 8a posició en el mateix 
campionat. Les anoienques, 
que tingueren diverses bai-
xes en la seva formació per 
diversos motius, eren 8enes 
amb 32 punts, en la classifi-
cació final encapçalada pel 
F.C. Barcelona, seguides de 
l’Avinent Manresa, 2es i de 
l’ISS-L’Hospitalet, 3es. Eren 
4es l’A.A. Catalunya, segui-
des del  Cornellà Atl., 5enes., 
del LLeida U.A., 6es., de la 
U. Colomenca Atl., 7enes. i 
que s’imposaren per només 
1 punt al CAI Petromiralles, 
8enes. i que perden la cate-
goria la propera temporada.
Individualment sobresor-
tiren la victòria de Naima 
Ait Alibou en els 1.500 m.ll. 
amb 4’36”76, i la 3ª posició 
de Marta Galló en el salt de 
llargada, amb 5,51 m.
Eren 6enes Laia Planas en el 
salt d’alçada, amb 1,50 m. i 
Mar Buchaca en 200 m.ll. 
amb 26”30. Eren 7enes. Na-
tàlia Hurtado en el triple 
salt, amb 11,23 m., Anna 
Asensi en els 60 m.ll. amb 
8”19 i Nuria Moix en llança-
ment del pes, amb 9,42 m. en 
el seu debut a nivell absolut 
amb el CAI.
Berta López era 8a en 800 
m.ll. amb 2’39”84, Judit Na-
varro 8ª en els 400 m.ll. amb 
1’05”99 i Aina Eberlé 8a en 
els 60 m. tanques, amb 11”30. 
Eren també 8enes. les debu-
tants a nivell absolut Clara 
Enrich en 3.000 m.ll. amb 
11’03”23, i Jana Planell en 
Salt de Perxa amb 2,20 m. 
Les components del relleu del 
CAI de 4 x 400 m. format per 
Laia Guzmán – Laia Planas – 
Berta López i Naima Ait Ali-
bou, eren 8enes amb 4’24”65.

Els equips absoluts del CAI participen 
al Campionat de Catalunya Indoor 
disputat al Palau Sant Jordi

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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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
presenta Molotov, el 

segon espectacle de la Pro-
gramació Gener/Maig 2021, 
que va exhaurir totes les fun-
cions programades el passat 
octubre. Es tracta d’un col-
pidor muntatge basat en el 
llibre Caso Cipriano Martos 
del periodista Roger Mateos, 
on es reconstrueix la història 
d’aquest militant antifran-
quista mort el 1973. Després 
de l’èxit de Mort a les cunetes 
(Premi al Millor espectacle i 
al Millor actor a la Mostra de 
Teatre de Barcelona), l’actor 
igualadí Joan Valentí i Da-
vid Pintó s’alien de nou per 
homenatjar les víctimes de la 
repressió franquista.
La detenció de Cipriano Mar-
tos es va produir arran de la 
distribució d’octavetes a la 
sortida de la fàbrica Punto 
Blanco d’Igualada. La causa 
oficial de la mort va ser la in-
gesta d’un còctel molotov en 
el transcurs d’un interrogato-
ri a la caserna de la Guàrdia 
Civil de Reus. En contrast 
amb l’impacte internacional 
del cas Puig Antich, que va 
produir-se al mateix temps, 
la mort de Cipriano Martos 
va passar desapercebuda da-
vant l’interès de les autoritats 
franquistes per silenciar l’as-
sumpte.

L’Aurora fa pública la Pro-
gramació Gener/Maig 2021
El Teatre de l’Aurora ja ha 
publicat a la seva pàgina web 
tota la Programació Gener/
Maig 2021, amb una dotzena 
de propostes de teatre, comè-

dia, teatre d’humor, familiar 
i el Cicle Música de Primera 
Fila.
El teatre ha reprogramat 
algunes obres que es van 
suspendre a causa de la co-
vid-19, com La farmaciola 
del malalt imaginari, una 
adaptació de El malalt imagi-
nari de Molière dirigida per 
Marc Hervàs i interpretada 
per Jordi Hervàs i Fina López; 
La lleugeresa i altres cançons 
de Teatre Nu, on l’actriu Aida 
Oset actua, canta, toca la gui-
tarra i fa de dj. en un recital 
en homenatge a les inferme-
res i Sota Sola de Ka Teatre, 
un espectacle familiar sobre 
la importància de donar va-
lor a les petites coses del dia a 
dia, parar, respirar, mirar-nos 
als ulls i escoltar-nos.
L’Aurora també ha fet una 
clara aposta per portar l’hu-
mor a escena, amb El bon 
policia, on Ricard Farré i 
Arnau Puig adapten aquesta 
divertida història de Santiago 
Rusiñol sobre dos amics en 
temps de crisi. Una comèdia 
afilada, delirant i desconegu-
da d’un dels grans mestres del 
nostre patrimoni teatral.
També l’obra Xavi Castillo 
News! dels valencians Pot de 
Plom Teatre, una sàtira di-

recta i sense pèls a la llengua 
sobre l’actualitat social i polí-
tica.
La nova programació acollirà 
dos èxits que han passat per 
la cartellera barcelonina, Ce-
lebraré mi muerte, d’Alberto 
San Juan i Víctor Morilla, una 
obra en que Marcos Hour-
mann, el primer metge acusat 
d’homicidi a Espanya per apli-
car l’eutanàsia, protagonitza 
un espectacle basat en el seu 
propi cas. I també El silenci 
dels telers de Maria Casellas i 
Andrea Portella, una brillant 

L’exitós “Molotov” de l’igualadí Joan Valentí, torna 
a l’Aurora aquest cap de setmana
L’Aurora ha fet pública la Programació Gener/Maig 2021, que compta amb una dotzena de propostes de teatre, comèdia, 
teatre d’humor, familiar i el Cicle Música de Primera Fila

adaptació teatral del llibre El 
silenci dels telers d’Assumpta 
Montellà. Les històries reals 
de les dones que treballaven 
a les colònies tèxtils catalanes 
amb dues excel·lents intèr-
prets a l’escenari.
Completen la programació 

dos concerts del Cicle Músi-
ca de Primera Fila que tam-
bé es van haver d’anul·lar a 
causa de la covid-19. Funky 
Good Time, un concert de 
funk, jazz, R&B i groove 
amb Josep Buch i alguns dels 
músics més reconeguts de 
l’escena del jazz de casa nos-
tra i Temps Viscut, en què el 
Quartet Indiano de corda i la 
ballarina Aina Lanas s’unei-
xen en un potent Rèquiem 
de Mozart expressat amb 
tota la força i delicadesa de 
la dansa.
La programació també in-
clou l’espectacle finalista del 
Premi BBVA de Teatre 2021, 
que es farà públic les prope-
res setmanes.

Horari i venda d’entrades 
de Molotov
Les representacions de Molo-
tov tindran lloc divendres 29 
i dissabte 30 de gener a les 20 
h i diumenge 31 de gener a 
les 19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades te-
nen un cost de 16 € i 13 € (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció.

Després d’exhaurir fun-
cions a l’octubre, torna 

el colpidor muntatge 
que reviu la història 
de Cipriano Martos, 

militant antifranquista 
mort el 1973

Les funcions tindran 
lloc el divendres 29 i el 
dissabte 30 de gener a 

les 20 h i el diumenge 31 
de gener a les 19 h

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
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LLIBRES / CRISTINA ROMA 

En Josep Elias Farré és 
un dels periodistes de-
gans de la ciutat: du-

rant seixanta-cinc anys ha 
col·laborat com a redactor en 
publicacions de premsa local, 
com “Vida...” i en el nostre set-
manari, La Veu de l’Anoia des 
dels seus inicis. Una de les se-
ves passions és el món del circ, 
essent corresponsal durant 
molts anys de la revista Circo 
i actualment encara col·labo-
ra a la publicació Zirkòlica. 
Company nostre a la redacció 
durant molt anys, sempre que 
pot ens explica anècdotes i cu-
riositats del món del circ que 
ell sempre ha viscut molt in-
tensament.
La setmana passada es va pre-
sentar públicament la seva 
obra El circ a Igualada, 1883-
2020, un extens treball de re-
cerca i recopilació i un testi-
moni de la història del circ.

Josep, com va sorgir la idea 
de fer aquest llibre?
Tota la vida que m’ha agra-
dat molt el circ i des de petit 
que he anat guardant material 
relacionat amb el tema: pro-
grames, entrades... Ho tenia 
desat en caixes a casa i un dia 
que vaig decidir endreçar-ho 
una mica em vaig adonar que 
el material que tenia era in-
teressant i que potser podria 
servir per fer una exposició. 
Vaig anar a veure a la Montse 
Lobato, la directora de la Bi-
blioteca Central per oferir-li. 
Ella s’ho va mirar i li va agra-
dar molt però en aquell mo-
ment la sala d’exposicions de 
la Biblioteca ja estava ocupa-
da, celebrava el seu 20è ani-
versari. La Montse va parlar 
amb el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, el Pere Camps, 
a qui també va engrescar molt 
la idea i va proposar-me de 
fer l’exposició a la Sala Muni-
cipal per la Festa Major i així 
ho vam fer. Va quedar una ex-
posició molt bonica i en Marc 
Castells, l’alcalde, quan va 
veure-la em va comentar que 
aquell material podria servir 
per fer un llibre.

Ha estat molt llarg el procés 
de tria de material i d’escrip-
tura dels textos que havien 
de composar el llibre?
Hi havia molt material per 
triar i era qüestió de posar-ho 
en ordre. Per a mi ha estat 

una tasca molt gratificant 
perquè mentre la feia anava 
recordant anècdotes i històri-
es relacionades amb el mate-
rial amb què treballava. 
A part vaig demanar a la Mar-
ta Vives, directora de l’Arxiu, 
si em podia fer una recopila-
ció de totes les fotografies re-
lacionades amb el circ que hi 
ha a l’Arxiu i que  m’han ser-
vit per treballar també. Per la 
seva banda, la Montse Lobato 
feia una tria de tots els docu-
ments de què disposava la Bi-
blioteca que parlessin del circ 
a la ciutat. I amb tot aquest 
material he anat treballant en 
la confecció del llibre.

D’on li ve a en Josep Elias la 
passió pel circ?
Suposo que des de petit, quan 
els pares m’hi portaven, em 
va agradar molt, sempre es-
perava la Festa Major per po-
der anar al circ. Recordo que 
quan tornàvem d’alguna re-
presentació, sempre provava 
de fer alguna de les coses que 
havia vist fer allà. Al llarg del 
temps l’afició l’he anat mante-
nint i m’ha permès conèixer 
altres persones apassionades 
pel circ i compartir amb elles 
moments i emocions.

A més, durant molt de 
temps has fet de cronista de 
circ, oi?
Sí, a més sempre m’ha fet 
molta il·lusió poder-ho fer 

perquè d’aquesta manera 
sortia el nom d’Igualada en 
el món del circ. L’any 1956 el 
senyor Jordi Elias -que no és 
parent meu-, director de la 
revista Circo, em va propo-
sar d’escriure articles i així ho 
vaig fer fins que va tancar la 
revista. Posteriorment es van 
posar en contacte amb mi des 
de la revista Zirkòlica per tal 
que també fes cròniques com 
a col·laborador.

Recordes quin va ser el pri-
mer circ que vas anar a veu-
re?
Exactament no, però jo diria 
que va ser el Circo Puerto 
Rico i després El Gran Circo 
Trébol, així com també el Cir-
co Dorado. Per la Festa Major 
ja ho esperàvem.

Has conegut, al llarg de tos 
aquests anys molts artistes 
de circ. Quins podries des-
tacar en especial?
Una persona de Mataró, molt 
aficionada al circ, em va faci-
litar l’adreça de la Pinito del 
Oro, una gran artista circen-
se. Li vaig escriure, ella em 
va contestar i em van enviar 
unes fotos dedicades i a par-
tir d’aquí vam anar tenint una 
certa correspondència durant 
uns anys, tant a nivell escrit 
com en trucades telefòniques.  
Gràcies a aquesta relació vaig 
poder compaginar un article 
que es va publicar a La Veu el 

2001, sobre la seva vida i el 
record de la seva actuació a 
Igualada.
També va ser molt important 
per a mi poder conèixer la 
Marina Tomàs. Ens vam assa-
bentar que a les Fires de Sant 
Narcís de Girona hi havia un 
circ que havia estat fundat 
per una igualadina i junta-
ment amb el Jordi Puiggròs, 
vam anar a visitar-lo. Es trac-
tava del Circ Raluy. Després 
d’aquesta coneixença, sempre 
he mantingut una bona rela-
ció amb els seus fills, netes i 
besnetes.

Els circs sempre han passat 
per Igualada?
Sí, en el llibre es pot veure 
clarament perquè està deta-
llat per dates.

Quins han estat els circs de 
més renom que han passat 
per la ciutat?
Podríem anomenar el Circo 
Americano, un gran circ ja 
amb dues pistes i que gene-
rava molta expectació. Pensa 
que hi havia entrades que es 
posaven a la revenda pel tri-
ple del preu original! I això 
l’any 56!
Un altre circ d’anomenada va 
ser el del Angel Cristo, que 
tenia una pista de gel, els lle-
ons i la gran popularitat que 
va agafar al casar-se amb la 
Barbara Rey.
Un altre circ que ha estat 
important ha estat el Circ 
Raluy, amb les seves carava-
nes d’època, el seu museu...

Amb el Circ Raluy, Igualada 
hi té un vincle especial, oi?
Exactament. Quan es va 
conèixer la història de la Ma-
rina Tomàs i el Circ Raluy 
des de l’Ajuntament d’Iguala-
da sempre se’ls ha dispensat 
un tracte especial. La pri-
mera vegada que van venir a 
Igualada va ser l’any 2003 de 
la mà de Xarxa en la celebra-
ció dels seus 25 anys. L’any 
següent van tornar per les 
vacances de Nadal, així com 
també el 2005 i diversos anys 
posteriors, rebent el 2006 la 
Creu de Sant Jordi.
En ocasió del centenari del 
naixement de Lluís Raluy 
Iglesias, marit de Marina To-
màs, l’Ajuntament d’Iguala-
da va homenatjar-los amb el 
lliurament d’una placa.
L’any 2013 mor Marina To-
màs i per voluntat seva, part 

de les seves cendres estan 
enterrades al Parc Central 
d’Igualada, en el lloc on acos-
tumava a instal·lar-se el circ

Quins canvis has notat  en 
els circs al llarg dels anys?
El canvi més gran i que a mi 
m’ha molestat una mica ha 
estat aquesta campanya que 
s’ha dut a terme en contra 
de l’ús dels animals al circ, 
però jo soc del parer que si 
una persona treballa amb 
animals i aquests són part de 
la seva feina, el més lògic és 
que no els maltracti sinó que 
en tingui cura. Segurament, 
com a tots els llocs, hi haurà 
desaprensius que no es por-
taran bé, però penso que a 
nivell general la cosa no va 
així, que als circs els animals 
es cuidaven.
Per una altra banda, un altre 
canvi ha estat el que ha dut a 
terme el Circ du Soleil, que 
tot i que quan l’he vist m’ha 
agradat molt, és més un gran 
espectacle i perd aquella es-
sència del circ de sempre.

Per fer el llibre has comptat 
amb l’ajuda de molta gent?
Sí, i no m’agradaria dei-
xar-me ningú.
En primer lloc estic molt 
content que el llibre s’hagi 
imprès a Unigrafic, una em-
presa igualadina, que ha fet 
una gran tasca.
També vull agrair enorme-
ment la gran feina i la paci-
ència que ha tingut la Judit 
Gil, que n’ha fet el disseny i 
la maquetació, que ha hagut 
d’aguantar i compaginar tots 
els canvis, noves idees i co-
mentaris que li anàvem fent 
entre tots i que amb la situ-
ació de pandèmia que estem 
vivint encara ha estat més 
difícil.
També vull fer una menció 
especial al meu fill Pep que 
ha estat qui ha rellegit i cor-
regit tots els textos del llibre, 
així com al Jep Rabell, tèc-
nic de Cultura municipal, 
qui ha supervisat també tot 
el procés del llibre.
I un gran agraïment a la 
Marta Vives i a la Montse 
Lobato per la seva tasca de 
recopilació i classificació de 
fotografies i publicacions 
que parlessin de circ i que 
m’han facilitat molt la feina.
Penso que entre tots hem fet 
que sortís un llibre digne i 
especial.

Josep Elias Farré: “El món del circ és una de les meves 
passions i així ho reflecteix el llibre”
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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 fan-
tasia 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.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Des de l’Antic Gre-
mi de Traginers 
volem fer arribar a 

tothom les bases del Con-
curs de Fotografia sota el 
lema “Recordant els Tres 
Tombs d’Igualada”, organit-
zat per l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada i que enguany 
passarà per la 41ena edició. 
Donat que enguany la cele-
bració dels Tres Tombs no 
es va poder realitzar amb 
normalitat a causa de les cir-
cumstàncies actuals, l’AFI 
planteja un concurs gratuït 
i obert a tothom que es re-
alitzarà amb fotografies dels 
Tres Tombs igualadins i els 
principals actes de les fes-
tes gremials dels darrers 50 
anys.
Fins el 20 de març es podran 
presentar 5 fotografies com 
a màxim per autor, les quals 
no hagin resultat premiades 
en edicions anteriors del 
Concurs Típics Tres Tombs 
d’Igualada. 
Les fotografies poden ser ori-
ginalment digitals o no, i han 
d’estar realitzades per la per-
sona que les presenti. L’orga-
nització, en cas de dubte i si 
ho considera oportú, podrà 
reclamar-ne les proves que 
estimi adients. Les imatges 
es presentaran en format di-
gital jpg, 1024x768. Resolu-
ció de 300dpi i màxim 1 MB. 
S’hi permetrà el retoc bàsic, 
però en cap cas s’acceptarà la 

manipulació i l’alteració de la 
realitat. 
Caldrà inscriure les fotogra-
fies telemàticament omplint 
el FORMULARI D’INS-
CRIPCIÓ
https://forms.gle/sdawRLjR-
rP9MnUXB7, i seguidament 
trametre-les a l’adreça elec-
trònica: AFIgualadaCON-
CURSOS@gmail.com

Totes les fotografies parti-
cipants i premiades s’expo-
saran al Museu de la Pell 
d’Igualada del 30 al 6 de 
juny. Les 5 fotografies esco-
llides en primer lloc obtin-
dran premis, els tres primers 
dels quals seran remunerats 
i els dos següents obsequiats 
amb un trofeu.

El Gremi de Traginers organitza, un 
any més, el concurs de fotografia 
“Recordant els Tres Tombs d’Igualada”

Podeu consultar les bases 
completes a la pàgina web  
www.gremitraginersiguala-
da.com, i de passada us ani-
mem a participar-hi! 
Qualsevol canvi respecte al 
calendari previst es comuni-
carà pels canals habituals de 
premsa i per les xarxes soci-
als.
D’altra banda comunicar que 
les butlletes de la loteria de 
la Grossa venudes pel Gre-
mi de Traginers van resultar 
premiades amb 1’40€ cadas-
cuna; es podran passar a co-
brar fins el dia 31 de març 
a la Floristeria Argelich (c/
Sant Vicenç, 31) o també a la 
del mercat de la Masuca, en 
aquest últim cas només de 
matins.

LLIBRES / LA VEU 

El 2020 serà recordat 
com l’any en què es 
van haver de tancar 

temporalment les bibliote-
ques a causa de la pandè-
mia. Malgrat tot, els lectors 
han aprofitat la convivència 
dels serveis de préstec digi-
tal i presencial per llegir més 
que mai i ja es disposa dels 
títols més prestats a la Xarxa 
de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona 
durant aquest darrer any.
La novel·la Canto jo i la mun-
tanya balla d’Irene Solà, en 
què prenen la paraula dones 
i homes, fantasmes i dones 
d’aigua, núvols i bolets, gos-
sos i cabirols, ha estat el lli-
bre més prestat a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals du-
rant el 2020. 
La segueix La Cara norte del 
corazón de Dolores Redon-
do i la novel·la Paraules que 
tu entendràs en què Xavier 
Bosch explora l’ús de la veri-

tat i els secrets en les parelles.
Els títols més prestats de 
l’eBiblio (llibres electrònics) 
són Boulder d’Eva Baltasar, 
La chica de nieve de Javier 
Castillo i finalment, La paci-
ent silenciosa d’Alex Micha-
elides.
En l’àmbit audiovisual s’im-
posa la pel·lícula Bohemian 
Rhapsody, seguida de Green 
book  i La sociedad literaria 
y el pastel de piel de patata.
Pel que fa a les novel·les ju-
venils, un any més, en pri-
mer lloc trobem Wonder de 
R. J. Palacio, en segona posi-
ció Mentida de Care Santos i 
en tercer lloc Invisible d’Eloy 
Moreno.
Pel que fa a la novel·la es-
trangera els títols més pres-
tats a les 228 biblioteques 
municipals i 10 bibliobusos 
de la província de Barce-
lona són Normal people de 
Sally Rooney, The Flatshare 
de Beth O’Leary i The Guar-
dians: a novel de John Gris-
ham.

Llibres més demanats 
el 2020 a la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Igualada se suma als ac-
tes commemoratius de 
l’Any Palau Ferré 2021 

que tenen lloc arreu de Ca-
talunya resseguint els vincles 
que l’artista va tenir amb la 
capital de l’Anoia. Així, del 
3 al 14 de febrer, es podrà 
visitar a la Sala Municipal 
d’Exposicions la mostra “Jo-
sep Vilanova i Palau Ferré. 
Entre la decoració i l’art”, en 
la qual s’explica que, a través 
de l’amistat del pintor cubis-
ta Maties Palau Ferré amb 
el decorador igualadí Josep 
Vilanova, són diverses les 
famílies igualadines que a la 

dècada dels anys seixanta i 
setanta van decorar les seves 
cases amb quadres de l’artista.

L’exposició
A l’exposició comissariada 
per l’historiador Francesc 
Marco-Palau, besnebot de 
l’artista, hi destaquen foto-
grafies i retalls de diari de 
l’època, així com una repro-
ducció a gran escala de Pai-
satge d’Igualada, un oli sin-
gular que l’artista va pintar al 
voltant del 1965 per decorar 
el saló de banquets de l’Hotel 
Amèrica i en què es repre-
senten diversos dels indrets 
més característics de la ciu-
tat. La mostra compta amb el 

suport de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia i del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada. 
També s’ha editat un llibret 
amb els diversos continguts 
que s’hi poden trobar.

El centenari de Palau Ferré
Si pocs dies enrere la Gene-
ralitat de Catalunya va in-
cloure el centenari del pintor 
Palau Ferré entre les comme-
moracions oficials d’aquest 
2021, ja són diverses les ac-

tuacions que estan tenint lloc 
arreu del país per rememorar 
la trajectòria d’un artista llu-
minós que destacava especi-
alment per la vivesa dels seus 
colors.
Editorial Base acaba de ree-
ditar El pintor que cremava 
els seus quadres, un assaig 
biogràfic al voltant de l’artis-
ta, i aquesta mateixa setma-
na s’ha inaugurat al Museu 
de Cervera una altra mostra 
temàtica dedicada al pintor. 

Igualada homenatja el vincle entre el decorador Josep Vilanova i 
el pintor cubista Palau Ferré

CULTURA / LA VEU 

El proper dilluns dia 1 
de febrer tindrem un 
programa dedicat a la 

insubmissió, en que veurem 
el documental, “Nascuts per 
ser lliures.”
El moviment per l’objecció 
de consciència i la insubmis-
sió va comportar la supressió 
del servei militar obligatori a 
l’Estat espanyol l’any 2001. A 
partir de l’any 1989, en què es 
van presentar públicament els 
primers insubmisos, milers 
de joves s’oposaren a la rea-
lització del servei militar, i ho 
feren de manera organitzada i 
coordinada a través d’un mo-
viment de desobediència civil 
que va fer col·lapsar l’Estat.
Igualada no va ser una excep-
ció, i diversos joves van plan-
tar cara a l’exèrcit, negant-se 
a la realització del servei 
militar, però també a la rea-
lització del servei civil substi-
tutori, cosa per la qual foren 

jutjats i condemnats. La seva 
lluita, però, no naixia del no-
res, ja que des de finals dels 
anys setanta, els objectors de 
consciència havien començat 
a llaurar un llarg camí d’opo-
sició al militarisme.

“Nascuts per ser lliures”, dilluns de 
documental a l’AUGA

El documental, promogut per 
Òmnium Cultural Anoia, és 
obra de l’igualadí Dan Or-
tínez, d’Aixina Produccions, i 
fa un repàs d’aquesta lluita de 
la mà d’alguns dels seus pro-
tagonistes.

Així mateix, són diversos 
els museus que aquests me-
sos han començat a exposar 
obres de Palau Ferré, com el 
Museu d’Història de Giro-
na, el Museu Comarcal de la 
Conca de Barberà, el Museu 
d’Art Contemporani de Vila-
famés, el Museu de Reus o el 
Museu de la Vida Rural.
Pintor, escultor i ceramista, 
Maties Palau Ferré (Mont-
blanc, 1921-2000) és un dels 
artistes més singulars de l’art 
català del segle XX.
Format a l’Escola Superior 
de Belles Arts Sant Jordi de 
Barcelona, Palau Ferré va 
estar molt influït pel cubis-
me picassià, per la Barcelo-
na dels Salons d’Octubre i 
pels anys viscuts a París, a la 
dècada dels cinquanta i dels 
seixanta. També va exposar 
als Estats Units.
Vinculat als valors de la pau, 
la llibertat i la solidaritat, 
va col·laborar amb diverses 
ONG i va donar suport a 
projectes socials i culturals. 
Conegut com “el pintor que 
cremava els seus quadres”, 
el 2021 se’n commemora el 
centenari del seu naixement.



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

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

ANY 1929. 
EL DESPATX DE LA SEU SOCIAL DE LA COOPERTA-
TIVA “LA ECONOMICA”, FUNDADA A L’ANY 1904, I 
QUE VA PASSAR PER DISTINTS EDIFICIS FINS AL 
DOMICILI DEFINITU DEL CARRER DE L’AURORA, 
CANTONADA AMB EL CARRER DE SANT MAGÍ; UN 
IMMOBLE ADQUIRIT EL 1910.

Fotografia que és procedència de l’Arxiu d’aquesta entitat; 
amb documentació de la seva història a la Biblioteca i a 
l’Arxiu Comarcal.

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.

LLENGUA / LA VEU 

La Plataforma per la 
Llengua, l’Acadèmia 
del Cinema Català i el 

Clúster Audiovisual de Cata-
lunya demanen que les insti-
tucions polítiques apostin de-
finitivament per l’audiovisual 
en català abans no sigui mas-
sa tard. Amb aquest objectiu, 
exigeixen als partits polítics 
que incorporin als seus pro-
grames electorals 10 mesures 
concretes perquè el pròxim 
govern reverteixi la situació 
de precarietat que viu actual-
ment aquest sector. Totes les 
entitats signants destaquen 
que l’audiovisual ha estat 
abandonat pels poders pú-
blics durant deu anys tot i ser 
un sector estratègic i essen-
cial de qualsevol país, a més 
d’un instrument de normalit-
zació lingüística i de cohesió 
social, especialment entre la 
població jove.
A banda de les tres entitats 
impulsores del decàleg, asso-
ciacions com Catalunya Film 
Festivals, GAC (Guionistes 
Associats de Catalunya), PAC 
(Productors Audiovisuals de 
Catalunya), PROA (Produc-

tors Audiovisuals Associats) 
i l’AADPC (Associació d’Ac-
tors i Directors Professionals 
de Catalunya) ja han signat i 
expressat el seu compromís 
amb les reivindicacions que 
recull el decàleg.
La iniciativa també compta 
amb el suport de reconeguts 
professionals del cinema i la 
televisió que, en el marc de la 
campanya, han participat en 
una sèrie de peces audiovisu-
als breus en què reclamen el 
dret de fer la seva feina a Ca-
talunya i en català. Aquests 
professionals són el director, 
guionista i productor Ventura 
Pons, la productora i directo-
ra de l’Acadèmia del Cinema 
Català, Isona Passola, els au-
tors i directors teatrals Sergi 
Belbel i Cristina Clemente, 
l’actor i director Roger Coma, 
l’actriu Laia Manzanares, el 
director editorial de Filmin 
Jaume Ripoll, la directora de 
cinema Neus Ballús, la guio-
nista i humorista Elisenda 

Carod, l’escriptora i actriu Es-
tel Solé, el productor de cine-
ma Xavier Atance, el creador 
de continguts Sebi Alcantara 
i el CCU i tècnic de vídeo 
Francesc Admetlla.

Emergència lingüística a 
l’audiovisual català
El català és una llengua que es 
troba en emergència lingüís-
tica a causa de la frenada en 
la transmissió generacional i 
en la davallada de l’ús habitu-
al. Actualment és una llengua 
greument amenaçada, tenint 
en compte que només un 32,5 
% dels habitants d’arreu dels 
territoris de parla catalana 
l’utilitza habitualment.
Aquest fet s’agreuja amb la 
baixa presència del català a la 
majoria de mitjans de comu-
nicació audiovisuals i tam-
bé a les plataformes digitals, 
als videojocs, a la publicitat, 
a bona part dels dispositius 
electrònics, als assistents de 
veu i al cinema.
En el cas de les plataformes 
de vídeo sota demanda, la 
majoria només té una presèn-
cia residual del seu contingut 
disponible en català. De les 
més de 2.000 pel·lícules i sè-

ries de Netflix, per exemple, a 
la fi del 2019 només n’hi ha-
via 4 de disponibles en català, 
malgrat que 331 tenien una 
versió en català, doblada o 
subtitulada. D’aquestes, 326 
han rebut finançament públic 
de les administracions catala-
nes per al doblatge o subtitu-
lació en català.

L’emergència audiovisual 
també s’evidencia en dades 
com les que presenta l’Acadè-
mia del Cinema Català, que 
en les diverses edicions dels 
Premis Gaudí mostren una 
fotografia de l’estat crític del 
cinema en català. Enguany, 
només s’hi han presentat com 
a candidates 6 pel·lícules ro-
dades en català, 8 menys que 
l’any passat i una de les xifres 
més baixes de la història dels 

guardons. La presidenta de 
l’Acadèmia, Isona Passola, 
s’ha mostrat molt indignada 
per la precarietat que viu l’au-
diovisual català. Concreta-
ment, ha criticat la “desgana 
i desídia” amb què s’ha gesti-
onat TV3 en l’àmbit lingüístic 
i ha lamentat que el finança-
ment públic que es destina 
al sector sigui molt més baix 
que a uns altres països euro-
peus. 
Tenint en compte aquesta 
situació, les tres entitats en-
geguen aquesta campanya 
reivindicativa i de sensibilit-
zació sectorial i social, que 
pretén que els partits i agents 
polítics del país assumeixin 
amb urgència 10 mesures per 
normalitzar la producció de 
la indústria audiovisual cata-
lana. El decàleg exigeix, entre 
d’altres coses, la creació d’un 
parc tecnològic audiovisual, 
l’augment del finançament 
per als mitjans públics, l’ober-
tura d’un canal juvenil mul-
tiplataforma, la recuperació 
del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i el 
compliment i millora de les 
lleis que protegeixen l’audio-
visual a Catalunya.
 

La Plataforma per la Llengua i el món del cinema i la televisió 
reclamen la normalització de la producció audiovisual en català

Reclamem als partits 
que apliquin 10 mesures 
per normalitzar i enfor-

tir el sector en català

Les entitats promotores 
adverteixen que l’audio-

visual “ha estat aban-
donat malgrat ser un 

sector cultural estratègic 
i un instrument de nor-
malització lingüística”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Raul Villalba: un univers plàstic canviant, 
màgic i summament provocatiu

A quests dies, amb el patrocini del Departa-
ment de Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada i de CEINA Centre Infor-

màtic de l’Anoia, a la Sala Municipal d’Exposicions, 
se’ns està convidant a gaudir d’una excepcional 
mostra de l’obra de l’argentí Raúl Villalba, Premi 
Ciutat d’Igualada Jaume Graells d’Art Digital, 2020.
El premi d’Art Digital Jaume Graells, que està pro-
pulsat pel Centre Informàtic de l’Anoia, CEINA, i 
l’Ajuntament d’Igualada, compta amb el suport de 
La Renda Urbana, i Trilogi, TLG Commerce, en-
titats destinades a perpetuar la memòria de Jaume 
Graells. Aquest passat 2020, el jurat, format per 
Pere Camps, Ada Jover, Josep Maria Rosich, Xavi-
er Vives, Joan Domènech, Eulogi Domènech i Te-
resa Creus va deliberar com a guanyadora  la sèrie: 
“Desde el reino de mi mente”, de l’autor Raul Villal-
ba, de Buenos Aires, el qual va ser mereixedor del 
mateix guardó, d’una llicència original atorgada per 
Corel i de 1.800 euros.
Nascut a Buenos Aires, aquest geni de tantes ma-

nifestacions de l’art es va anar formant de manera 
autodidacta tot iniciant-se en el món de la fotogra-
fia de ben jove per a passar en qüestió de dècades, 
però sense ordre cronològic, a convertir-se en un 
dels fotògrafs de creació artística amb major re-
coneixement tant a nivell nacional, a l’Argentina, 
com més enllà de les seves fronteres. Summament 
compromès amb la seva obra, de seguida, la seva 
trajectòria artística l’ha portat a passar per diferents 
competències en el camp la fotografia, ja sigui com 
a fotògraf de publicitat, com a retratista o com a il-
lustrador d’imatges per a portades de llibres, discs, 
àlbums, etc., una prolífica i nombrosa realització 
creativa que s’ha comercialitzat amb gran èxit i 
repercussió a tot el món, a petició d’editorials de 
renom. Paral·lelament, també ha participat en di-
verses convocatòries de concursos fotogràfics inter-
nacionals, aconseguint nombrosos reconeixements 
i premis que l’han portat a ser tota una identitat per 
països com: França, Itàlia, Polònia, Hongria, Lu-
xemburg, Sud- Àfrica, Brasil, etc. Així mateix, en-
demés d’unes incomptables exposicions individuals 
també ha format part d’unes sovintejades mostres 
col·lectives en galeries d’art i centres culturals de 
diversos països; aconseguint amb totes uns reiterats 
èxits i d’altres no menys excel·lents crítiques.
Atenent a la seva obra, si hi ha un punt de parti-
da en cadascuna de les seves creacions aquest és el 
propòsit de presentar o bé mostrar a través de la 
imatge aquell gran univers de l’Home i del Món, 

processant diferents mecanismes cerebrals, que 
van des del oníric, amb els somnis i les fantasies 
que puguin inquietar-lo i envair la seva ment; o 
bé, des de la dimensió espiritual i la seva pròpia 
mística, on s’esbudellen estadis gairebé metafísics 
enmig d’una successió de pensaments racionals i 
irracionals susceptibles d’emergir, renéixer o esfu-
mar-se instant rere instant d’aquell seu món més 
intimista. 
De paraules d’aquest artista, hom dedueix que 
mai no s’ha plantejat de seguir cap camí temàtic, 
ni subjectar-se a cap procés tècnic; això és perquè 
cada fotografia incorpora una idea única i incom-
parable, una situació fotogràfica independent. I 
per descomptat, ell mateix considera que és la fo-
tografia artística -les seves construccions fotogrà-
fiques a força de capes- la que li permet d’expan-
dir-se i abocar-se totalment en les seves capacitats 
creatives; cosa que li atorga el seu talentós estil. 
Efectivament, tal com apunten tots els seus crítics, 
i des de fa anys, Villalba va allà a on l’empenyen 
les sensacions, abandonant-se en molts casos en 
un estat de semi inconsciència bo i evitant raons o 
lògiques creatives artístiques; és a dir, sense metes 
i sense res que li marqui límits. És en aquest es-
tat vital, en aquest procés creatiu, alliberant el seu 
“jo interior” com és capaç de donar vida plena a 
cadascuna de les seves imatges, concedint un sen-
tit total a cada creació i extraordinàriament lluny 
d’allò plàsticament imaginable.
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Col·leccions de documents que causen complicacions en apilar-los 
/ 2. Capdavanter en el desmuntat de la illada. Ni abdicà ni deduí, xuclà com un marcià / 
3. Col isolada. En cas de meningitis li tocarà el rebre. Anima de sant / 4. Un algerià a can 
Carabén. Aquest també és magrebí, d’una mica més enllà / 5. Fase de la meiosi en què la 
cèl·lula arriba a la meta. Resen sense vocalitzar / 6. L’H tal com sona. Envernissaria l’amant 
andalusa. El capciró del dit / 7. Esguard de biaix per veure quasi tot el recull. Rancúnia 
guardada arran de cor / 8. Calmós com un diumenge d’òpera. Tovalles de menú / 9. Votar 
sense cap ni peus. La cafeïna de l’os / 10. Si a sa mare li diuen foca no s’ofèn pel pes ans per 
l’espècie. Estan en consonància amb els nebodets / 11. Un quart de vuit. Malaltia del part, 
com si fos la psicosi de la gestant. Extrems del Rayo / 12. Policromia ocular. Sembla massa 
igual, és culpa de les propietats físiques / 13. Desbordada per darrera, com la Maitena. 
Sopar igual que votar.

VERTICALS: 1. A la cassola de casa de la Bonet no en falta mai. Evident com a conclusió 
/ 2. Part interior de la roda. Tant de carn, tant d’espècies i tant de medecina. Abracen en 
Recared / 3. Uns ho troben fàcil, altres torrat. Fa ulular de nostàlgia per les genives sanes 
/ 4. Poble ras, xusma, quan l’envelat és ple i balla. Segons com eres apareixes insòlitament 
serè / 5. Niï arbre amunt. Al cel rivalitzen amb àligues i a Vilafranca amb castells. Al mig de 
res / 6. No se’l cruspiran mai en un aplec lleidatà. Aquest el que sembla és igual de fart / 7. 
Al peu de la lletra. Jocs de l’orgue de 8’, com nasos en tinards. Suo increïblement per un mal 
sou / 8. Por de no ser a temps a can Roca. Organitzacions com ara televisions / 9. Fa segles 
que es va separar del celta. Acovardit, com un impuls reprimit / 10. Encara són a la roda. 
Que es pot emprenyar, com sempre. Emmarquen la reunió / 11. Lligats com cordons. S’hi 
entra per Banys Nous per anar amunt, a picar / 12. Una de les sinandres, que són plantes. 
Posa de mala manera el primer plat.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                        
2                        
3                      
4                         
5                       
6                      

7                      
8                      

9                     
10                        
11                      
12                         
13                       



Cinema a l’Anoia
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Excel·lents interpretacions
Estrena •  El profesor de persa

REDACCIÓ/ 

Gilles (Nahuel Perez Biscayart) 
és un home arrestat per les 
SS al costat d’altres jueus a 

la França ocupada de 1942. El des-
tí de Gilles sembla ser un camp de 
concentració situat a Alemanya. De 
forma intel·ligent, el protagonista 
aconsegueix evadir l’execució al·le-
gant que és persa i no jueu. És llavors 
quan l’home és assignat com a tutor 
de Farsi de Koch (Lars Eidinger), un 
jove destinat a dirigir el campament. 
La relació entre tots dos es torna tan 
amistosa que Gilles comença a causar 
l’enveja dels oficials i els presoners a 
parts iguals. És una obra de factura 
impecable, interpretacions d’alçar-se 
el barret i un final realment colpidor

Ateneu Cinema 
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

EL PROFESOR DE PERSA
Dg: 19:15
Dc: 19:00

23 PASEOS 
Dv: 19:30
Ds: 19:15

UNA INTIMA CONVICCION
Dg: 17:30

LA DIRECTORA DE ORQUESTA 
(VOSE)
Dg: 19:10

UNO PARA TODOS 
Ds: 17:00
Dg: 17:00

JOSEP - CineClub 
Dj: 20:00

El talent femení
Estrena •  La directora de orquesta

REDACCIÓ/ 

Estats Units, 1926. La història 
d’Antonia Brico (Christanne 
de Bruijn), una jove que so-

mia amb convertir-se en directora 
d’orquestra, encara que ningú la pren 
seriosament per ser una dona. Quan 
era tot just una nena, Antonia Brico 
i els seus pares van emigrar als Estats 
Units. Ara, amb 24 anys, el seu somni 
és convertir-se en una gran directora 
d’orquestra. Per això, Antonia deci-
deix enfrontar-se a el món per si ma-

teixa i presentar-se a un examen d’in-
grés a l’Orquestra Filharmònica de 
Berlín. No obstant això, quan apareix 
l’amor de la seva vida, la jove haurà 
d’escollir entre fer cas al seu cor o se-
guir lluitant pels seus somnis. 
Aquesta pel·lícula basada en fets reals 
la dirigeix Maria Peters (Sonny Boy) 
i el seu protagonista és l’actriu Chris-
tanne de Bruijn (Tessa).
La pel.lícula és un acompanyament 
en el viatge cap a la llibertat del talent 
femení en el món de les arts en una 
època poc propícia.

L’amor a qualsevol edat
Estrena •  23 paseos

REDACCIÓ/ 

Dave (Dave Johns) i Fern 
(Alison Steadman) són dos 
desconeguts de certa edat 

que han patit per circumstàncies de 
la vida. Es coneixen mentre treuen 
els seus gossos i, durant un total de 
vint-i passejos, floreix un romanç en-
tre els dos. Però ni Dave ni Fern han 
estat de el tot honestos l’un amb l’al-
tre i el seu futur es pot veure compro-
mès pels secrets que s’han guardat. 
Quan veiem una pel·lícula sobre 
amor adolescent, tot sembla nou i 
excitant, tot és intens i gairebé deses-
perat, a el límit. Les coses comencen 
a ser una mica diferents amb el pas el 
temps. Les experiències acumulades 
van creant una motxilla, comencen a 

existir càrregues emocionals, ferides 
que han deixat una marca i tot es tor-
na més lent i caut.
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93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili

FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO

Estrena el 19 de març de 2021 a Disney+. 
Estats Units. Acció. Dirigida per Malcolm Spellman, amb 
Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp
1a temporada – 6 episodis
Amb Anthony Mackie i Sebastian Stan encapçalant el re-
partiment, la sèrie Falcon i el Soldado de Invierno s’ubicarà 
després dels esdeveniments de Vengadores: Endgame, cen-
trant la seva trama sobre qui hauria de ser el successor  del 
Capitán América. Si bé el Capi tenia els ulls posats en Fal-
con, el Govern dels Estats Units considera que és una altra 
persona qui hauria de portar l’escut del Capitán América, 
entrant en escena el USAgente

SUPERMAN & LOIS

Estrena 23 de febrer a CW
Estats Units. Acció. Dirigida per  Todd Helbing amb  Tyler 
Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Emmanuelle Chriqui
1a temporada – 13 episodis
Superman & Lois és una sèrie d’aventures sobre la vida de 
Clark Kent i la seva parella periodista Lois Lane mentre s’en-
fronten a una vida professional i a una vida familiar una 
mica agitada, essent uns pares joves en la societat d’avui dia. 
Per complicar ja la feina de pares havent de criar dos nens, 
Clark i Lois també s’han de preocupar per si els seus fills, 
Jonathan i Jordan, podrien heretar o no els superpoders a 
mida que van creixent.

CLARICE

Estrena 11 de febrer a CBS
Estats Units. Suspens. Dirigida per Jenny Lumet, Alex Kurtz-
man, amb Rebecca Breeds, Devyn A. Tyler, Lucca De Oliveira
1a temporada – 1 episodi
Clarice es basa en la història de Clarice Starling, personatge 
que va ser creat per  l’escriptor Thomas Harris. Aquesta fic-
ció desenvolupada el 1993, transcorre un any després dels 
esdeveniments ocorreguts a El silenci dels anyells.
Clarice Starling és una jove que va créixer a West Vriginia 
fins als deu anys d’edat, quan el seu pare, que era un oficial 
de la policia, va ser assassinat a trets. Clarice es va mudar a 
Montana, a una petita granja amb el seu oncle. Clarice cursa 
els seus estudis a la Universitat i després d’acabar decideix 
que entrar a l’FBI és una bona idea. La jove comença a tre-
ballar i s’encarrega de perseguir assassins en sèrie i depre-
dadors sexuals. Tot això mentre que es submergeix de ple 
en el món polític de Washington, DC, un món polític que 
comporta un alt risc per a tothom que decideix ficar-s’hi.

EL BAILE DE LAS LUCIERNAGAS

Estrena 3 de febrer a Netflix
Estats Units. Drama. Dirigida per  Maggie Friedman, amb 
Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson
1a temporada – 10 episodis
Basada en la novel·la homònima Firefly Lane, se centra en la 
història d’amistat de Kate i Tully. Les dues dones han crescut 
juntes des de molt petites i, amb el pas el temps, s’han con-
vertit en millors amigues inseparables.
Durant els trenta anys que porten sent amigues han passat 
per molts moments plens d’alts i baixos, victòries, frustraci-
ons, depressió i desil·lusions. No obstant això, una traïció fa 
que les dues dones es separin i agafin camins molt diferents, 
arribant a ser complicada la seva reconciliació.

EL INTERNADO: LAS CUMBRES

Estrena 19 de febrer a Amazon Pride Video
Espanya. Suspens. Dirigida per Laura Belloso, amb Asia Or-
tega, Albert Salazar, Daniel Arias
1a temporada – 8 episodis
El internado: las cumbres és un ‘reboot’ de l’exitosa sèrie 
d’Antena 3, El Internado. La sèrie de misteri, thriller i terror 
se situa en un col·legi ubicat al costat d’un antic monestir, 
en un lloc inaccessible entre muntanyes, de manera que els 
alumnes estan aïllats del món. Els joves que assisteixen a 
l’escola són rebels i problemàtics i se sotmeten a una estricta 
disciplina imposada pel centre per tal de reinserir-se a la so-
cietat. Un grup d’estudiants segueix una sèrie de pistes que 
els porta a descobrir grans conspiracions que poden posar 
en perill la seva vida.

LOS ESPABILADOS

Estrena 29 de gener a Movistar+
Espanya. Aventures. Dirigida per Albert Espinoza, amb Miki 
Esparbé, Álvaro Requena, Marco Sanz
1a temporada – 7 episodis
Los espabilados és una sèrie d’aventures que segueix la his-
tòria de Mickey L’Angelo, Guada, Yeray, Lucas i Samuel, un 
grup d’amics que s’escapa d’un centre psiquiàtric malgrat els 

seus diagnòstics clínics per trobar el seu lloc al món, sempre 
amb humor i valentia per davant.
Un viatge per Europa per buscar al germà d’un d’ells els 
fa enfrontar diàriament a les seves condicions mèdiques. 
Aquestes mateixes, els fan treure el costat bo en les seves 
nombroses aventures i sobreposar-se davant els problemes, 
trencant amb molts tabús sobre les malalties mentals.

TRIBUS DE EUROPA

Estrena 19 de febrer a Netflix
Alemanya. Ciència-ficció. Dirigida per Philip Koch, Florian 
Baxmeyer, amb Henriette Confurius, Emilio Sakraya, Oliver 
Masucci
1a temporada – 6 episodis
Tribus de Europa explica la història de tres germans forçats a 
buscar el seu propi destí en una Europa arrasada, fracturada 
i dividida en innombrables microestats o tribus que lluiten 
per l’hegemonia. I aquí, al mig, sembla haver-hi un artefacte 
que podria canviar-ho tot.

50 M2

Estrena 27 de gener a Netflix
Turquia. Drama. Amb Frank Gerrish, Engin Öztürk, Aybüke 
Pusat
1a temporada – 8 episodis
50M2 ens presenta a Golge, un jove que té una feina bastant 
poc convencional: és sicari. Treballa per a una agència, però 
un dia decideix fer una cosa per a la qual no hi ha marxa en-
rere: trair als seus caps. Golge, després de ser perseguit pels 
seus superiors i amb la por de ser assassinat en qualsevol 
moment, s’amaga en una vella sastreria de la ciutat per així 
salvar la seva vida, encara que hagi de romandre amagat en 
50 metres quadrats.
Allà, és confós amb el fill difunt del propietari i és llavors 
quan adopta aquesta nova identitat sense pensar ni un mo-
ment en tots els riscos i complicacions que deriven de la 
decisió que acaba de prendre.

LES NOVES SÈRIES MÉS ESPERADES



Gener/Febrer
29: Nolasc; Valeri; Sulpici Sever; Julià.

30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti. 
31: Joan Bosco; Marcel·la,.

1: Cecili; Brígida d’Escòcia.  
2: La Candelera; Corneli.
3: Celerina; Blai; Anscari 

4: Andreu Corsini; Gilbert; Joana de Valois 

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

Jaume Esquius i Oliva

Els seus familiars li dediquen aquest record.

                                               

Morí cristianament el dia 28 de gener de 1996 a l’edat de 66 anys.

Igualada, gener de 2021

E.P.D.

25è aniversari
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dimarts, dia 2 
de febrer, festivitat de 
la Presentació del Se-

nyor -popularment ‘La Can-
delera’- tindrà lloc a Igualada 
la missa amb la benedicció de 
les candeles a les següents ho-
res i temples:
- A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família i a les Carmelites.
- A les 9 del matí, a Santa Maria.
- A les 11 del matí, als PP. 
Caputxins.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a la So-
ledat.

- A les 8 de la tarda, a la Sa-
grada Família.

Benedicció dels fruits i els 
aliments
L’endemà, dimecres dia 3, 
festa de Sant Blai, hi haurà la 
tradicional benedicció dels 
fruits i dels aliments a les se-
güents hores i temples:
- A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família.
- A les 9 del matí, a Santa Ma-
ria.
- A les 11 del matí, als PP. 
Caputxins.
- A les 8 del vespre, a la Sagra-
da Família.

Festa de la Candelera i 
Sant Blai

Ens vas deixar el de-
sembre passat. Aquests 
darrers anys havies tin-

gut dificultats per caminar i 
això feia que passessis hores 
i hores a la teva taula de di-
buix, als baixos de casa teva, 
fent el que més t’apassionava: 
el dibuix. Dibuixar i pintar 
omplien les llargues hores del 
dia. També la nostàlgia, els 
records de temps passats eren 
sovint presents i cada cop que 
et venia a veure en parlàvem 
i revivíem les experiències 
passades, que eren moltes i 
variades.
Vàrem ser amics  des de la 
infantesa, teníem la matei-
xa edat, tants sols ens portà-
vem  dotze dies de diferència.  
Compartirem  moltes coses: 
l’ofici de paleta, la nostra afi-
ció al teatre i sobretot reci-
tar poesies. Encara recordo 
aquell  diumenge del mes de 
maig del  1954 quan anàrem 
a Radio Barcelona  al carrer 
Casp al programa matinal 
que feien  amb el nom de “La 
Comarca nos visita” presen-
tat per Enrique Fernández  i 
varen recitar. Tu vares fer una 
gran interpretació de la po-
esia que més t’agradava “La 
Festa Major” i jo  un fragment 
del “L’estudiant de Vic”. Tam-
bé  fèiem recordança de les 
actuacions que fèiem tot reci-
tat  pels pobles de la comarca 
amb el grup de varietats del 

veí poble de Piera. 
Després el servei militar, tots 
dos en diferents quarters de 
Barcelona. Els viatges amb 
tren es convertien en tot un 
espectacle. En aquells vagons 
de fusta i màquina de vapor 
el viatge era de llargues hores 
i ens hi trobàvem soldats de 
diferents pobles, mentre uns 
cantaven, nosaltres comença-
ven a recitar poesies i els pas-
satgers  es quedaven escoltant 
bocabadats.
Passaven els anys i aquells 
somnis de joventut  s’esfu-
maven i la crua realitat era 
present ja que es tenia que 
fer front a la lluita diària per 
sobreviure. El treball s’impo-
sava i vas anar a fer de paleta 
a Sant Sadurní. També allà hi 
vas deixar petjada. Eres un 
avançat en l’ofici...les torres 
rodones i la façana que vas 
construir de les caves Oliver 
Batllori (a la barriada dels 
Cassots de Subirats) en són 
una mostra de la teva destresa 
professional.
Recordo que per despla-
çar-te cada dia anaves amb 
moto. La Bultaco que tenies 
també servia per anar fins a 
Piera a veure les noies ... per 
aquell temps no ens faltaven 
admiradores. Anaves fent de 
paleta però dins teu senties 
una inquietud que acabaria 
materialitzant-se en  la pas-
sió per crear murals de cerà-

mica. Murals en un format i 
estil artístic molt personal. 
Molta gent et va fer encàrrecs 
i estan col·locats en cases par-
ticulars. En el nostre poble 
també. En la remodelació de 
l’Ajuntament quan estava a la 
torre del Sr. Enric  vas fer-ne 
un on es reflectia el nostre 
poble en els seus orígens  amb 
hostals, i també el despertar 
del poble en la democràcia 
ple de llum i prosperitat (per 
cert caldria que es tornés a 
col·locar ja que actualment 
no sé on està.) També en el 
nou Ajuntament vares fer-ne 
un  reflectint les activitats lo-
cals i aquest encara està  en el 
seu lloc. El material  que feies 
servir i la tècnica utilitzada 
era tot un secret que mai vas 
voler explicar.
Si els murals eren una pas-
sió  encara faltava  el princi-
pal de les teves creacions: els 
dibuixos i les pintures.  Tot 
dibuixant  vas crear un per-
sonatge ninotaire anomena-
da: ”la petita Anoia”. Durant 
temps en aquest diari La Veu 
de l’Anoia s’editava un suple-
ment amb aquest títol i expli-
cava de manera gràfica i amb 
guió  escrit per tu mateix, tot 
allò que aquesta nena troba-
va en els seus recorreguts per 
tots els pobles de la comarca, 
explicant les seves festes, els 
seus llocs  emblemàtics, etc. 
Aquesta creació teva va tenir 

una gran acollida. Amb pin-
tura, són molts els quadres a 
l’oli i sobretot aquarel·les.
Recordo les portades dels 
programes de la “Festa de la 
verema” des de 1991 fins al 
2000 amb motius relacionats 
amb aquesta festa. Cada cop 
que et venia a veure per de-
manar-te la teva participa-
ció sempre em deies: “No sé 
que  puc fer....” Al cap d’una 
setmana la teva creativitat 
quedava reflectida en uns di-
buixos expressius i plens de 
humanisme. Últimament em 
vas il·lustrar, pel meu llibre 

“Quan els carrers eren de ter-
ra”, els personatges i  els oficis 
ja desapareguts, d’una mane-
ra  esplèndida.
Tota la teva vida plena 
d’aquesta passió per la crea-
ció  artística, no et va restar 
ni un minut per tenir l’amor 
a la teva Teresina i a les teves 
filles Sílvia i Sandra. Eres un 
home senzill i casolà. Mai vas 
voler protagonisme; humili-
tat i bondat  et van acompa-
nyar sempre. Et trobaré a fal-
tar Jaume.

Josep Llopart Isart

Comiat a l’amic Jaume Esteve Vidal
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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

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge
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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



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Són molts els consells 
que es donen per 
evitar els efectes del 
fred sobre la salut 

però, sovint, s’oblida la salut 
visual. Durant aquests dies 
amb temperatures baixes 
és important tenir especial 
cura dels ulls perquè són un 
dels òrgans més sensibles a 
qualsevol canvi meteorolò-
gic i que més pateixen amb 
el fred. Conjuntivitis vírica, 
sequedat ocular, irritacions 
o úlceres són algunes de les 
malalties que els nostres 
ulls poden patir derivades 
de la disminució tèrmica.

Per què el fred fa mal?

Les principals parts protec-
tores dels nostres ulls són les 
parpelles, les pestanyes i les 
llàgrimes naturals. No obs-
tant, quan ens enfrontem 
als agents externs caracte-
rístics de l’hivern, poden 
resultar insuficients. Les 
baixes temperatures tendei-
xen a ressecar la membrana 
mucosa que cobreix el glo-
bus ocular i la còrnia, por-
tant com a conseqüència la 

síndrome de l’ull sec. I és 
que quan exposem els ulls 
al fred, es redueix la pro-
ducció de llàgrima, dismi-
nueix la hidratació ocular i 
es multipliquen les possibi-
litats de patir sequedat ocu-
lar, picors, cremor i visió 
borrosa.

Com ho evitem?

En moltes ocasions i so-
bretot en contextos de 

temporal, a les baixes tem-
peratures es sumen altres 
factors com el vent i la 
pluja que poden ser també 
molt perjudicials per a la 
salut ocular. 

Atenent a que una de les 
principals conseqüències 
del fred als ulls és la dismi-
nució de llàgrima natural, 
és important incrementar 
el parpelleig per afavorir 
la seva producció i evitar 

la sequedat i les lesions 
oculars derivades. En el 
cas que no aconseguim 
produir suficient llàgri-
ma de forma natural, per 
incrementar la hidratació 
i preservar la humitat de 
la zona ocular és recoma-
nable recolzar-se amb llà-
grimes artificials. També 
és important no abusar de 
la calefacció ja que fa que 
l’ambient estigui més sec 
i sigui més difícil que els 
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Que el fred no afecti als teus ulls

ulls es puguin lubricar de 
forma natural.

A causa del vent o un al-
tre tipus d’agent extern és 
probable que entri algun 
cos estrany dins l’ull. En 
aquest cas és important no 
fregar-se els ulls, rentar-los 
bé amb sèrum fisiològic e 
intentar treure l’objecte o 
partícula amb molta cura. 
Si el cos estrany roman, la 
millor opció és dirigir-se a 
un especialista.

Sens dubte, una de les mi-
llors proteccions per als 
nostres ulls davant el fred 
i les inclemències pròpies 
de l’estació hivernal és l’ús 
d’ulleres de sol. No només 
ens protegiran de vent, 
que provoca que la llàgri-
ma s’evapori amb més ra-
pidesa i que pot produir 
que s’introdueixin cossos 
estranys als ulls, sinó que 
també ens protegiran dels 
raigs ultraviolats. Cal tenir 
en compte que durant l’hi-
vern el sol està més baix i 
l’exposició ultraviolada és 
més gran.



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

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

DIVENDRES 29: 

MR SINGLA
Pujadas, 47

 DISSABTE  30:  

MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 31:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS  1:

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 2:  

ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 3:  

SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 4:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1



Xavier Andrés /  
Copropietari del Somiatruites i arquitecte

Com esteu d’ànims al Somiatruites?

També n’hi ha d’altres, però la gastronomia especialment 
ha estat un dels sectors tractats més injustament durant 

tots aquests mesos. Tot i així des del Somiatruites seguim batallant 
i obrint cada dia, intentant que segueixi venint gent i adaptant-nos 
cada moment a allò que toqui. S’ha de ser dinàmic i optimista en 
aquests temps i crec que amb tot el que hem fet ho estem transme-
tent. 

Quines alternatives heu tirat endavant tots aquests mesos?

Des del primer dia del confinament, a mitjan març, vam començar 
a fer Take Away, impulsant una plataforma des de la nostra web per 
fer les comandes el més ràpid i àgil possible. També hem fet els so-
pars d’empresa amb sabatilles, que és un joc per dinamitzar aquests 
sopars de grups amb circumstàncies tan diferents a les habituals. 

Hem impulsat les experiències Somiatruites i aquest any n’hem fet 
més. Ara que és moment de fer viatges de proximitat també ho hem 
aprofitat.

Aquesta època complicada ha coincidit amb uns mesos en què 
heu rebut diversos reconeixements. Ara fa uns mesos rebies el 
Premi Ciutat d’Igualada de Disseny per l’interiorisme de l’Hotel 
Somiatruites. Imagino que fa especial il·lusió que la teva ciutat 
reconegui la teva feina...

És el reconeixement més maco que es pot rebre. I més per un pro-
jecte que vam engegar amb el meu germà. Jo com a arquitecte volia 
que el Somiatruites estigués en el barri que crec que és el futur. I per 
a un arquitecte jove, la manera de vendre que vol estar en un lloc és 
projectant edificis i sent-hi de manera real. El projecte del Somia-
truites era el de començar a rehabilitar el barri i iniciar un projecte 
transitori del que havia estat una adoberia: va passar a ser un estudi, 
després un restaurant i de moment ha acabat sent un hotel. Aquesta 
transformació del Somiatruites és l’exemple de la transformació que 
es podria anar fent a poc a poc en un barri com el Rec, que és indus-
trial però que pot ser de serveis o d’oci.

Com a arquitecte del Somiatruites, tens un espai favorit?

Crec que tant la coberta com les habitacions són singulars, però per 

mi el que determina que un espai arquitectònic sigui de gran valor 
són els espais que comuniquen les zones que en fem ús. Parlo dels 
passadissos, les escales, etc. Així que un dels espais que més m’agra-
den són els passadissos de les habitacions que degut al gir que ha de 
fer la coberta -que és un hort i ha de desaiguar- genera un zig-zag 
amb les portes i uns lluernaris que donen llum natural a tot aquest 
passadís. Així que acaba sent una zona molt funcional i estètica a 
la vegada. 

Ara parlaves de l’hort que teniu a la coberta. És un dels motius 
pel qual us han donat l’Estrella Verda de Michelin. Què reconeix 
exactament aquesta distinció?

Segons diu la guia, reconeix l’aposta del projecte cap a la sostenibili-
tat i l’ecologisme. Els valors socials i culturals del moment, de tornar 
cap a l’origen amb moltes coses, tractar millor el medi ambient, són 
elements intrínsecs a la cuina i l’arquitectura. 

I com s’apliquen aquests al Somiatruites?

Crec que han valorat el cicle tancat de l’economia circular que en au-
togenerem, on l’aïllament de l’edifici és un hort adobat amb la femta 
de les gallines, regat amb els pous freàtics i que ens proporcionen els 
elements més singulars de la nostra cuina. A cada temporada ens 
dota de diversos productes molt interessants.

A més, tota l’aigua calenta que genera l’hotel s’abasteix de les pla-
ques solars tèrmiques, els brise-soleis de les adoberies serveixen com 
a filtre solar que ens protegeix a l’estiu, la regeneració d’aire i trac-
tar-lo de la manera més pura possible, etc. Però crec que el motiu 
principal d’aquesta Estrella Verda és que el cicle tancat que fa que 
l’aïllament tèrmic sigui l’abastiment d’hortalisses per a nosaltres a 
baix al restaurant.

És el primer any que Michelin reconeix els restaurants més sos-
tenibles i només hi ha una vintena de restaurants a l’Estat que 
l’hagueu aconseguit.

Sí, nosaltres ja vam muntar el projecte perquè fos sostenible i ara 
ens donen aquest reconeixement. Si arreu d’aquesta nova distinció 
que dona Michelin hi ha més restaurants que busquen ser més sos-
tenibles, és el millor que li pot passar a aquesta societat. És molt 

important que a través de la força que tenen aquestes guies, com la 
Michelin, s’aposti per aquests temes. 

Més enllà de l’Estrella Verda, Michelin ha renovat la vostra men-
ció dins de l’apartat Bib Gourmand.

Estem molt contents. A vegades no es valora prou que aquest reco-
neixement el guanyes cada any. Si falles un any, estàs fora. No va-
loren la trajectòria, sinó que tenen en compte el que has fet aquell 
any. L’Estrella Verda segurament és un concepte que és més difícil 
que caigui perquè, per exemple, l’hort el tindrem tota la vida. Però 
pel que fa a la cuina, s’ha de treballar cada any perquè sinó es perd 
el reconeixement. El meu germà, el David, sempre diu que cada any 
es guanya una estrella Michelin o el Bib Gourmand. I si pares, perds 
el reconeixement tant de les guies com aquell més important, el dels 
clients que venen a gaudir de nosaltres cada dia.

Hem anat parlant d’arquitectura al llarg de la conversa. Tens al-
gun projecte més al cap de cara als propers mesos?

Sense el coronavirus aquest any era un any per començar altres pro-
jectes al barri del Rec. La meva voluntat com a arquitecte és intentar 
ser capaç de començar una transformació en aquest barri que fa 
molts anys que es parla però que de moment no passa. Volem que 
aquest projecte que tenim en ment siguin l’enllaç entre el Casc Antic 
de la ciutat i el nou barri del Rec. 

Alguns veïns han dit a una Associació d’un barri igualadí que a ells no els representen. Reclamen una actuació pública pels freqüents talls 
elèctrics i diuen que no els han fet costat. Les Associacions veïnals, a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballen per millorar 
la qualitat de vida del barri, però no tenen atorgada cap “representativitat” que limiti els drets dels qui hi habiten. Pel que es veu, passa el 
mateix al Govern català. Facin el què faci, la justícia és qui s’encarrega de fiscalitzar-lo i de dirimir qualsevol disputa. Les lleis ho regulen 
gairebé tot. I se’n faran de noves, per posar “ordre”, en el que encara no està regulat. Lluny queden els temps on els nens jugaven al pati 
de l’escola, acceptant i seguint alegrement les regles del joc. Ara tothom és un “subjecte” (que vol dir lligat). I mana qui fa les lleis, qui tria 
els que les interpreten i qui determina què va als Tribunals. Els “actors” es limiten a “representar” la “funció” en un “teatre” on cadascú 
fa el seu “paper” i se sap el què dirà abans que obri la boca. Aparentar poder o representar ciutadans. “That’s the question”.

“Els valors socials i culturals del moment 
són intrínsecs a la cuina i a l’arquitectura”

  Marc Vergés @marcverges8

Divendres, 29 de gener de 2021

Espai patrocinat per:

POST VENTA ACCESSORIS XAPA I PINTURA RENT-A-ACAR
I AUDI ON DEMAND

VEHICLES ELÈCTRICS


