
El CECI ha dut a terme les excavacions  al costat de l’església de Santa Maria. Foto: CECI
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No hi haurà Festa Major a Igualada
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Com ja han fet la gran majoria de 
municipis de la comarca, des de 
l’Ajuntament s’ha decidit suspendre 
la Festa Major

L’Ajuntament no vol fer res que, 
involuntàriament, pugui contribuir 
a perjudicar l’evolució positiva de la 
pandèmia a la ciutat

Aprovació 
definitiva del 
Pla director 
urbanístic del 
projecte Vies 
Blaves
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La Generalitat 
aposta per la 
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la Conca
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Es localitza 
una 
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tardo 
antiga a 
Veciana
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Festa Major 2019. Foto: Ajuntament d’Igualada



L’EDITORIAL

La nova normalitat
Ens havien anticipat que després de la pandèmia hi 

hauria una nova realitat. Així, portar mascareta és 
ara un fet habitual i la distància física entre perso-

nes un prec institucional. Això comporta que les concen-
tracions de persones es vegin amb mals ulls i la por als 
contagis justifiquen la cancel·lació de les Festes Majors. 
No es pot mantenir el caire festiu, ni recordar els Sants/
es Patrons/es que formen 
part de la cultura i tradici-
ons i això costa d’acceptar 
tot i les raons esgrimides 
pels experts per preservar 
la salut.
Però hi ha coses que no 
canvien. L’Estat aprofita 
tots els recursos al seu abast 
per anar imposant les se-
ves decisions. No sembla 
pensar en l’interès dels ciutadans, sinó en l’enfortiment 
del seu poder. La filosofia de la separació de poders tra-
dicionals s’ha anat movent vers un predomini del poder 
judicial, que com el del Cap de l’Estat, ha quedat fora de 
qualsevol control.
Així veiem com a poc a poc, la presència omnipresent 
de la judicatura dictamina i executa decisions polítiques 
a l’empara d’unes lleis que ells interpreten i els habiliten 
per actuar en tots els àmbits. I no han de donar comptes a 

ningú, malgrat que algunes de les seves actuacions hagin 
afectat les vides de moltes persones sense cap mena de 
raó legal. 
I també s’han produït els primers moviments significatius 
en el desplegament de la Vegueria del Penedès. El vicepresi-
dent de la Generalitat, en una reunió a Vilafranca a la resta 
de delegats de les vegueries, ha explicar que s’inicia el pro-

cés. Però va esquivar les 
preguntes sobre la ubica-
ció de cada departament. 
I l’Anoia, no pot ser de 
nou la ventafocs. Sem-
blava que el fet de que la 
consellera d’Empresa i 
Coneixement fos igua-
ladina hauria de facilitar 
els acords fets pels quatre 
alcaldes caps de comarca. 

Potser siguem mal pensats i hi hagi “qüestions tècniques” pel 
mig, però potser caldria que s’expliqui el què passa.
La majoria dels catalans no farem Festa Major aquest any. 
El ball de bastons és una de les tradicions més nostrades i 
sembla que tots el ballarem. Uns diuen que serà pel virus, 
però molt ens temem que també signifiqui seguir passant 
pel camí estret que porta el remat a l’escorxador. Abans es 
deia “que Déu ens agafi confessats”, però ara fins i tot s’ha 
convertit en un risc anar a l’ofici. 

Veiem com, a poc a poc, la 
presència omnipresent de la 

judicatura dictamina i executa 
decisions polítiques

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Josep Maria Argimon, secretari 
de Salut Pública, davant l’incre-
ment del nombre d’infectats, ha dit 
que  “No podem anar confinant i 
obrint, perquè l’economia s’enfon-
sa”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat va pronunciar-se sobre 
la revocació de l’article 100.2 que 
permetia el tercer grau a Carme 
Forcadell, dient que “Ja sabíem que 
a l’Estat cap independentista pot 
trobar-hi justícia.” El govern espa-
nyol “avala la decisió perquè dona 
seguretat jurídica” i Jutges per la 
Democràcia, que “La decisió del 
TS no és gens habitual i aplica cri-
teris molt restrictius.”

Lluís Corominas, Lluís Guinó, 
Ramona Barrufet  i Anna Simó, 
ex membres de la mesa del Parla-
ment de Catalunya, així com Mi-
reia Boya,  exdiputada de la CUP, 
han estat jutjats per desobediència 
pel  Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC). En el darrer 
dia del judici, el fiscal Pedro Aric-
he va dir que  “La mesa va actuar 
en funció dels interessos única-
ment del poder executiu perdent 
la seva imparcialitat. Havien d’ha-
ver entrat en el fons de les reso-
lucions que s’anaven a debatre, 
tenint en compte les advertències 
del TC i dels lletrats del Parla-
ment, perquè els punts entraven 
en col·lisió amb les resolucions 
dels tribunals.” El judici va quedar 
vist per sentència.

Maria Teresa Mielgo Alvarez, 
titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 4 de Figueres investiga 196 
persones per, suposadament, ha-
ver participat en la mobilització 
de Tsunami Democràtic del mes 
de novembre que va acabar tallant 
la circulació de l’AP-7 entre la Jon-
quera i el Pertús durant més de 24 
hores. Els imputa els delictes de 
desordres públics i danys.

Félix Sanz Roldán, exdirector 
del Centre Nacional d’Intel·li-
gència (CNI), ha sigut contractat 
per Iberdrola per formar part de 
l’International Advisory Pannel, 
òrgan assessor d’Ignacio Galán, 
president de la companyia. L’em-
presa ha remarcat que “no for-
marà part de la plantilla i la seva 
contractació no té res a veure amb 
el ‘cas Tàndem’, que investiga la re-
lació entre el comissari Villarejo i 
Iberdrola.” 

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, ha dit “la 
declaració de la independència 
ens ha permès defensar la legiti-
mitat dels nostres actes i que Cata-
lunya té dret a l’autodeterminació. 
El que es va fer aleshores ens ha 
permès continuar.”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha 
dit que “És possible que aquest cap 
de setmana sigui l’últim que dor-
mi amb la meva família. Han fet 
coses molt pitjors. També és possi-
ble que l’Estat no vulgui permetre 
que els presos polítics fem campa-
nyes en les eleccions.”

Junqueras i 
Puigdemont
El director de la televisió pública cata-
lana va entrevistar la setmana passada 
els dos líders dels partits polítics que 
promouen una Catalunya independent. 
El primer entrevistat va ser Junqueras, i 
tres dies després va entrevistar Puigde-
mont. Podem prescindir perfectament 
de valorar aquestes entrevistes perquè la 
diferència va ser tan aclaparadorament 
favorable a un d’ells que no tindria cap 
sentit engegar ara un debat al respecte. 
Només la militància més creient i entu-
siasta pot negar una evidència que els 
espectadors van poder constatar com-
parant les dues entrevistes. 
La ciutadania que opta per una Cata-
lunya independent va i anirà creixent. 
Com més maltractin des de Madrid el 
món independentista, més independen-
tistes sorgiran. Agradi més o menys, les 
pròximes eleccions al Parlament de Ca-
talunya aniran, com les anteriors, sobre 
independència sí o independència no. 
I, a Catalunya, de partits genuïnament 
independentistes amb possibilitats de 
protagonisme polític només n’hi ha dos, 
els liderats per Puigdemont i Junqueras. 
Es presentin o no com a caps de llista, 
un dels dos guanyarà. La resta de partits 
treballen, cadascú amb els seus matisos, 
per una Espanya unida i, si el meu nas 
no em falla, tornaran a perdre estrepito-
sament les eleccions. 
No m’oblido de la CUP, que teòricament 
també és un partit independentista, però 
últimament estan més entretinguts en 
altres temes que a Catalunya ens queden 
una mica lluny. Què ens ha d’importar 
als catalans independentistes si a Ma-
drid (Espanya) tenen un rei o un presi-
dent de la república? Entre poc i res. Els 
espanyols faran allò que més els convin-
gui, i si volen mantenir el sistema fran-
quista actual, ja s’ho faran. Franquista, 
sí, perquè la monarquia la va decretar 
el dictador Franco l’any 1969, i mai s’ha 
sotmès a votació de la ciutadania. Però, 
sigui com sigui, nosaltres, els veïns de 
l’est, haurem de ser respectuosos amb la 
voluntat dels espanyols.
Després tenim les enquestes, però no me 
les he cregut mai. Les empreses que fan 
enquestes sempre treballen a favor de 
qui les paga, i en qualsevol cas només 
són útils per veure tendències al llarg 
del temps. I si les enquestes de dretes i 
d’esquerres coincideixen, potser es pot 
fer la mitjana, però sense anar més enllà. 
Ja per acabar, encara no sé què votaré. I 
si ho sabés, trobaria de mal gust dir-ho 
en públic; no ho he fet mai. Sí que sé del 
cert què no votaré: ni partits que van do-
nar suport al 155, ni partits unionistes, 
ni partits que prenen les seves decisions 
lluny de Catalunya.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Estimats igualadins i igualadines, 
anoiencs i anoienques,
Recordo perfectament el dia 12 
de març. Tinc gravat el moment 

en què es va anunciar el confinament peri-
metral de la Conca d’Òdena. El recordo 
perquè nosaltres a Lledoners, com vosal-
tres a la Conca, vau patir un doble confi-
nament. Tot el país érem a les 
portes d’una pandèmia que ens 
va colpejar amb una virulèn-
cia inescrutable i que ha causat 
un dolor immens en el si de la 
nostra societat. I vosaltres, els 
veïns i veïnes d’Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Marga-
rida de Montbui i Òdena, veu 
ser l’avantsala de la cruesa amb 
què la COVID-19 va impactar 
al país. Primer de tot, doncs, 
deixeu-me mostrar el meu més 
sincer condol a totes les famí-
lies de les víctimes que, malau-
radament, ens han deixat, i el 
meu agraïment a tots els pro-
fessionals que vàreu ser al peu 
del canó durant setmanes in-
tensament tan difícils.
Molts sabeu que la meva relació amb la 
ciutat d’Igualada i la comarca és especial. 
El meu pare va ser professor de l’Institut 
Pere Vives Vich durant molts anys i jo, 
mentre he sigut professor, he tingut molts 
alumnes de l’Anoia. Alhora, des que exer-
ceixo l’activitat política he fet una vastitud 
de visites al territori, actes i conferències 
particularment emotius i on sempre m’heu 
fet arribar un escalf i estima que us agrai-
ré eternament. M’estimo molt Igualada i 

l’Anoia, hi tinc molt bons amics i sempre 
he procurat tenir contacte directe amb el 
teixit productiu. I ara més que mai seguei-
xo estant al vostre servei, al vostre costat. 
Soc conscient de les enormes dificultats per 
les que heu passat, vosaltres especialment, 
i dels reptes que se’ns plantegen a partir 
d’ara. Per això us vull tornar a repetir la 

meva absoluta predisposició per ajudar en 
tot allò que pugui i per el que considereu 
que puc ser útil. De fet, el mateix dia que 
vaig sortir amb el tercer grau de la presó de 
Lledoners vaig venir a la comarca, a Òde-
na, per trobar-me amb diversos alcaldes i 
alcaldesses i electes del territori. Em vaig 
posar a la seva disposició i vaig mostrar el 
meu compromís per ajudar i col·laborar 
amb la comarca, amb tots i totes vosaltres. 
Com sabeu els presos i preses polítics hem 
obtingut el tercer grau, un permís que ni 

molt menys és la llibertat però que ens per-
met sortir durant alguns dies del presidi 
injust i ominós al que ens van condemnar. 
No sabem quant temps durarà aquest ter-
cer grau però el que sí que sé és que treba-
llarem incansablement per servir i ser útils 
a la ciutadania. Ho intentaré fer tan bé com 
ho he fet mentre els ciutadans i ciutadanes 

m’han atorgat la seva confiança i 
representació, com a eurodipu-
tat, com a alcalde, com a diputat i 
com a vicepresident del Govern, 
i ara en una situació certament 
diferent continuaré treballant, 
treballant i treballant. I allà on 
nosaltres no arribem, arribaran 
les igualadines Alba Vergés, al 
capdavant del Departament de 
Salut del Govern, o Carolina Te-
lechea, diputada al Congrés.
Tenim les conviccions intactes 
i la fermesa i el convenciment 
que la República Catalana és l’ei-
na que necessitem per millorar 
la vida de la gent. Ara més que 
mai cal ser al costat de la gent, 
al carrer, escoltant i resolent els 

problemes i les conseqüències d’una pan-
dèmia terrible que requerirà dosis ingents 
d’esforç, treball i servei públic. Per això hi 
som, per això hi sóc. 
Companys i companyes, amics i amigues 
de l’Anoia, gràcies per la vostra força i 
resistència i per ser un exemple de respon-
sabilitat per a tot el país. Gràcies per totes 
les mostres d’estima i suport que em feu ar-
ribar. De ben segur que, entre tots, ens en 
sortirem. Fem-ho! 
Una abraçada molt forta.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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ORIOL JUNQUERAS I VIES Al costat d’Igualada i l’Anoia

Què et sembla que s’estiguin suspenent les Fes-
tes Majors de la comarca?

 Bé 83,1%  Malament 16,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA NECRÒPOLIS DE VECIANA

Aquests dies s’ha donat a conèixer la troballa d’una necròpolis tar-
do antiga a Veciana, una excavació arqueològica duta a terme pel 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.

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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JAUME CASAÑAS
@jaumecasanas

La meva República és la Vegueria Penedès

Fa uns anys que la termino-
logia i el concepte de repú-
blica ens ha envaït a tots en 
el nostre quotidià, l’expres-

sió “fer República” va triomfar des 
del primer d’octubre fins avui, lliga-
da al procés nacional de Catalunya.

També sentim expressions com República virtual, la 
República al núvol, però realment que vol dir Repú-
blica, d’on ve l’origen d’aquest terme?
República prové del llatí res publica, la cosa del po-
ble, el bé comú compartit entre tots i que esdevé el 
lligam d’una comunitat, d’un sentit de pertinença al 
conjunt. 
Doncs bé, lligats a aquesta definició etimològica del 
concepte de república, i delimitant el nostre concep-
te de comunitat a la gent que viu i conviu a la nostra 
vegueria, cal que treballem i ens impliquem tots en 
el desenvolupament de la res publica, de les coses co-
munes, dels reptes comunes i de futur que compar-
tim tots i totes.
Per això cal fer República, però sobretot, la Repúbli-
ca de la Vegueria del Penedès.

Hem de fer república penedesenca perquè els page-
sos se’n puguin sortir de totes les problemàtiques que 
tenen per davant, el míldiu i el preu el raïm. I, sobre-
tot, perquè els pagesos continuïn cultivant i cuidant 
del nostre paisatge identitari.
Hem de fer república penedesenca perquè tots els 
que vivim i convivim a la Vegueria del Penedès tin-
guem un serveis públics de qualitat i a l’alçada de les 
nostres necessitats.
Hem de fer república penedesenca per no ser els 
campions de l’atur, i treballar activament per desen-
volupar polítiques d’ocupació.
Hem de fer república penedesenca per lluitar contra 
l’ocupació il·legal, abusiva i descontrolada que afecta 
la tranquil·litat dels nostres municipis.
Hem de fer república penedesenca per potenciar la 
industria i que aquesta sigui un dels motors del ter-
ritori.
Hem de fer república penedesenca per treballar per 
un turisme de qualitat que tingui en compte i com-
bini el turisme de costa i el d’interior, l’enoturisme,  
el turisme cultural, patrimonial i paisatgístic amb el 
turisme d’oci i esportiu.

Hem de fer república penedesenca per dotar la nos-
tra vegueria dels Serveis Territorials que fa tres anys 
que el govern de la Generalitat de Catalunya no de-
senvolupa. Volem les eines per gestionar el nostre 
territori i el nostres reptes de futur.
Podríem ampliar el llistat de coses per fer república 
penedesenca, perquè tenim molta feina per fer, aquí 
al nostre territori. I és aquí on cal centrar el nostres 
esforços i les nostres forces, perquè les repúbliques 
bones són les que es fan des de baix, com una bona 
casa, que s’ha de començar pels fonaments i no per 
la teulada.
És per això que esperono als penedesencs i penede-
senques a involucrar-se sobretot amb el seu territori, 
per aconseguir que tinguem un Penedès, la Vegueria 
que tots i totes ens mereixem. 
Sinó ho fem nosaltres, com ho demostra la feina de 
l’associació Pro Vegueria Penedès, no ens ho farà 
ningú.
La Vegueria del Penedès és de tots i totes, treballem 
per fer-la gran.
Jo sóc republicà, de la  República de la Vegueria del 
Penedès. 

Quan els meus fills eren petits em pre-
guntaven: «Això què val?». Amb la 
meva resposta ells feien els seus mapes 
mentals, i al cap d’una estona em deien: 

«Doncs per aquest valor podríem tenir una bicicle-
ta nova».
Avui dia li poso un valor a tot. Cada cosa té un valor 
en funció de l’ús que en faig. Per tant, la quantifica-
ció d’un valor més alt o més baix depèn dels meus 
criteris. Però quin podríem donar-li a la gratuïtat? 
El filòsof Francesc Torralba, en el seu llibre La gra-
tuïtat, afirma que: «És gratuït allò que no respon a 
l’interès, el que es fa desinteressadament, sense es-
perar algun resultat a canvi».
El valor de la gratuïtat, ens porta a tenir una mirada 

que fuig de la individualitat. Em demana sortir de 
mi mateix cap a fora per buscar l’altre de manera 
generosa. Això suposa entregar-me sense esperar 
cap retorn. Aquesta actitud és com un pont, que 
avança la seva construcció de la seva plataforma 
amb l’experiència, i té com a fonament resistent la 
confiança.
D’altra banda, la gratuïtat afavoreix la meva vul-
nerabilitat, ja que quedo exposat a l’exterior sense 
paraigües on aixoplugar-me. És per això que el meu 
risc de trontollar és elevat. Per tant, la meva iden-
titat és qüestionada i posada a prova amb totes les 
seves dimensions. Aquest diàleg íntim no solament 
és difícil de digerir, sinó que també em genera un 
patiment interior.

Assumir la vulnerabilitat, m’acosta al meu límit. És 
des d’aquesta posició personal de reconeixement, 
que el diàleg íntim i personal em porta a descobrir 
com soc. També em facilita entendre com i perquè 
reacciono davant d’allò que visc. La gratuïtat i la 
vulnerabilitat es converteixen en el motor transfor-
mador del meu jo. Igualment també és clau en el 
meu procés de creixement personal i social.
Per als meus fills, aquella bicicleta tan somiada s’ha 
convertit amb el pas del temps en referent per altres 
comparacions. Els va ajudar a crear el seu propi cri-
teri. Ara, alguna vegada m’han comentat que coses 
tan petites com un petó, una abraçada o un somriu-
re, són totalment gratuïtes i tenen una gratificació 
molt elevada per a tots aquells que les rebem. 

IGNASI BATLLE
Àmbit Maria Corral

Gratuïtat i vulnerabilitat
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La Generalitat a través del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) inverteix 250 
milions d’euros en la creació d’oportunitats 
econòmiques i socials a les 1054 entitats 
locals de Catalunya. Col·laborem perquè 
cada poble sigui el millor.

Som 7.5 milions d’oportunitats 
. 



Escric dotze amb lletres 
i no amb números, 
perquè amb lletres és 
més llarg. Només dot-

ze dies ha durat el tercer grau 
dels presos polítics catalans. I 
la caverna mediàtica i política 

va dient  que tenen tracte de favor.
Les negres togues “patrioticas” del Tribunal Su-
premo s’estan acabant de carregar el poc que 
queda ja de l’Estat de dret. Fan un tergiversació 
–reinterpretació diu la premsa casernària- del 
dret penitenciari, saltant-se totes les garanties 
processals i creant una perillosa jurisprudència 
que sense cap mena de dubte condicionarà –a 
pitjor- el compliment de les penes de presó del 
futur. 
En la seva resolució, la fiscalia de l’Estat, exi-
geix que els presos polítics catalans passin per 
un procés de reeducació que garanteixi que 
deixin de pensar i treballar per a la indepen-
dència de Catalunya. 
Per TV3, dilluns el líder de Ciudadanos deia 
que els presos catalans tenen tracte de favor a 
la presó i que la resolució del Tribunal Supre-
mo era un acte de justícia. N’hi ha que no són 
més miserables perquè el dia només té 24 ho-
res.
El tercer grau que es va concedir als presos po-
lítics catalans és una mesura prevista al codi 
penitenciari espanyol que contempla que da-
vant una petició de fiscalia, el pres té el dret 
d’oposar-se i esperar la resolució judicial gau-
dint del tercer grau. En aquest cas, se’ls ha des-
posseït de la possibilitat de sortir a treballar de 
forma immediata i sense esperar la decisió ju-
dicial definitiva, respecte del tercer grau.

D’altra banda, anul·lant el tercer grau es violen 
les competències que l’Estatut dona a Catalu-
nya i, en aquest moment, qualsevol Diputació 
té més poder real que la Generalitat de Cata-
lunya, les competències de la qual, si fins ara 
xocaven amb el Tribunal Constitucional, ara ja 
es perden a mans del tribunal Supremo. Sota 
l’opressió espanyola els catalans només podem 
esperar repressió. En tant que catalans els nos-
tres drets civils han deixat de ser garantits. Tots, 
catalans o espanyols, vivim amenaçats per un 
Estat que canvia les regles jurídiques desvergo-
nyidament, generant-nos inseguretat jurídica.
Si no fos independentista, no tindria més re-
mei que tornar-me’n, perquè no estic disposat 
a formar part del mateix país que la gent que 
celebra l’empresonament injust de persones 
honrades. Un país on, si ets català, no t’aplica 
el codi, sinó l’odi penal, fent desaparèixer tots 
els drets civils... fins i tot els més bàsics. Sense 
drets les persones esdevenim esclaus a mans de 
bàrbars
Ni vosaltres ni jo, som d’eixe mon.... i mai ho 
serem.

Tots, catalans o espanyols, vivim 
amenaçats per un Estat que canvia les 
regles jurídiques desvergonyidament, 

generant-nos inseguretat jurídica 

BERNAT ROCA
@crossroad1815

Dotze dies Nits d’estiu

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Cau el sol a la plaça i el 
capvespre li dona un 
aire màgic. Les façanes 
adquireixen tons ocres 

i ataronjats, les voltes es van om-
plint de gent i la fressa ho inunda 
tot com si el dia volgués fer molt 

de soroll abans de morir ofegat en el silenci de la 
nit. La Covid19 ha revalorat la vida quotidiana, 
la bellesa de la normalitat. Deia Primo Levi que 
després d’Auschwitz no hi podria haver poesia, i 
estem aquí bevent 
gintònics i invocant 
a les Muses. Les tau-
les ocupen gairebé 
tot l’espai. Hi ha unes 
noies que arriben, la 
pell vermella d’un 
dia de sol, l’ocell de la 
jovenesa encara a les 
galtes i la innocència 
al cor. Dues es fan un 
petó. Parlen ràpid i 
expliquen que havien 
quedat amb una gent 
per internet a la plat-
ja. Grups de nois fan 
soroll i gresca a veure 
si algunes noies els 
miren, elles treuen 
el mòbil i es fan les interessants, com si tinguessin 
mil plans pel cap de setmana. Així comencen les 
històries d’amor entre els millennials. Algú agafa 
una guitarra i toca una cançó. Els bars treballen a 
bon ritme, la pomada gelada, els plats suculents, 
rialles perfectes i collarets que dringuen mentre 
unes mans nervioses es mouen i algú explica una 
anècdota. Una copa es trenca. Hi ha una mica de 
rebombori, però la nit segueix, amb els seus dolors 
i delers, vanitat de vanitats, tot l’espectacle de la 
vida que la lluna contempla tot alçant-se, brillant 
i solitària, mentre la llum es desfà als glaçons que 
no bevem.

Igualada ha guanyat aquest espai amb els anys grà-
cies a la tasca dels diferents restauradors, que han 
anat donant vida a un espai on tot és possible. La 
plaça plena una nit d’estiu és la culminació de milers 
d’anys de civilització mediterrània. Sovint m’assec 
sol a una taula, veient passar la tarda, o a vegades 
hi soc acompanyat fent-la petar o llegint cartes as-
trals a vista de gent que acabo de conèixer, cadascú 
té les seves manies, però m’hi trobo molt a gust. 
Recordo vagament la plaça quan era petit. Jo era un 
nen a qui l’atemorien els trons i llamps del correfoc. 

Però, després que la 
corrua de diables 
abandonava la plaça 
de Sant Miquel, cor-
ria darrere recollint 
petits petards que 
no havien esclatat 
com si fos una festa 
on no estava con-
vidat del tot i de la 
qual en quedaven les 
engrunes, l’eco buit 
d’una gran cerimò-
nia pagana. Recor-
do que a la plaça de 
l’Ajuntament vaig fer 
explotar una llau-
na buida de Fanta i 
aquella pólvora feia 

pudor de victòria. Encara hi havia cotxes aparcats.  
La memòria rescata de l’oblit noms  d’amics i fami-
liars que ja no hi són, anècdotes de fa molts anys. I 
llavors, en la intimitat de la conversa, tu i jo, pare, 
estem sols en un univers sense preguntes, però ple 
de respostes. Dos parells d’ulls que s’entenen amb 
una mirada, un gest o un cop de cap. I no cal res 
més. És el moment més bonic de la nit. Emmu-
deix la paraula i contemplem la plaça, amb la seva 
vida nua, despullada de proclames i manifestos, de 
veus ofegades en el ressentiment, tan sols la be-
llesa de la plaça i el seu instant, com un pont sobre 
aigües turbulentes. 
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

Tens una botiga, comerç o ets un autònom?
           Participa en el sorteig de 
Envia les teves dades a publicitat@veuanoia.cat 

(Nom, cognoms, telèfon i sector al qual et dediques), 
amb l’assumpte “PÀGINA LA VEU”.

El guanyador s’endurà una plana de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, valorada en 500€,

 totalment gratuïta 
a l’edició del 4 de setembre de 2020. 

Aquest sorteig està obert a les empreses, comerços, negocis o autònoms que operin dins l’àmbit de la Comarca de l’Anoia. En base al Reglament de Protecció de Dades (RGPD, UE 2016/679 
i altres actualitzacions) el participant queda informat que LA VEU podrà utilitzar les dades cedides per a realitzar actuacions comercials, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, en 
campanyes sectorials. En cap cas aquestes seran cedides a tercers. El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions podent exercir els drets que el RGPD 
atorga quant al tractament de les seves dades, adreçant la seva petició a publicitat@veuanoia.cat
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Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
va decidir, en la reunió 
de al Junta de Govern 

d’aquest passat dilluns,  sus-
pendre la Festa Major. Ho fa 
com  a mesura de prudència, 
atesa la situació sanitària que 
viu Catalunya.
De fet, era el mateix dilluns 
quan el president Torra dema-
na “responsabilitat” a tots els 
ciutadans de cara als propers 
dies, que qualificava dels “més 
importants de l’estiu per poder 
evitar una situació com la que 
vam viure els mesos de març 
i abril”.
En aquest context, i tot i des-
tacar i insistir que actualment 
la situació sanitària a Igualada 
està controlada, l’Ajuntament 
no vol fer res que, involuntà-
riament, pugui contribuir a 
perjudicar l’evolució positiva 
que, amb tant sacrifici col·lec-
tiu, hem aconseguit portar 
fins ara.

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, feia pública la sus-
pensió de la Festa Major di-
marts, en roda de premsa. 
Castells assegurava que “de-
cisió que no ha estat senzilla, 
però és una decisió molt me-
ditada”, al mateix temps que 
afegia que “tothom entendrà 
que no la fem i molta gent no 
hauria entès que la féssim”.
La suspensió va en consonàn-
cia amb la de la resta de muni-
cipis de la Conca d’Òdena, que 
també han decidit suspendre 
les respectives festes majors.
Marc Castells explicava que 
“la suspensió s’ha decidit des-
prés d’haver treballat intensa-
ment en la preparació d’una 
festa major segura”. La set-
mana passada s’havia tancat 
el programa per fer una festa 
major simbòlica, que incloïa 
només el 20% de les activi-
tats habituals i que evitava les 
aglomeracions i preservava les 
garanties necessàries. El pro-
grama va ser estudiat i avalat 

per experts en protecció civil 
de Catalunya. 
En la seva intervenció, Cas-
tells, recordava que “Igualada 
i la resta de la Conca d’Òdena 
han patit molt i aquest Ajunta-
ment ha estat sempre respon-
sable a l’hora de gestionar la 
situació de confinament i de la 

represa de l’activitat”. 
Ja es pensa en la Festa Major 
2021
Al mateix temps que mostrava 
la seva decepció per haver de 
suspendre la Festa Major d’en-
guany, l’alcalde igualadí asse-
gurava que “des d’avui mateix 
comencem a treballar per la 
Festa Major del proper any”.
De la mateixa manera, des de 
l’equip de govern expliquen 
que “seguirem treballant per 
reactivar la ciutat, també en 
l’àmbit cultural, en què l’Ajun-
tament d’Igualada ja impulsa 
un pla de suport al sector, en 
el marc del qual va ser la pri-
mera ciutat catalana a repren-
dre l’activitat teatral”.

Igualada suspèn la Festa Major

Augment dels controls 
per evitar algomeracions 
de gent
REDACCIÓ / LA VEU 

Després que el presi-
dent Torra sortís 
dilluns a demanar 

“prudència i responsabilitat” a 
la ciutadania, dimarts la por-
taveu del govern, Meritxell 
Budó, va anunciar que, entre 
altres mesures, es prohibia fer 
botellón. Arrel de la prohibi-
ció de l’oci nocturn, des del 
govern català es va observar 
un augment de la presència 
de grups al carrer per consu-
mir alcohol. L’anunci d’aques-
ta mesura va sorprendre, ja 
que fins ara ja estava prohibit 
el consum d’alcohol al carrer. 
En aquest sentit, la tinenta 
d’alcalde i regidora d’Interior 
d’Igualada, Carlota Carner, 
entén que el que es pretén des 
del govern català és “posar 

èmfasi en aquesta prohibició”. 
Per tal d’evitar que hi hagi 
aquestes concentracions de 
gent bevent el carrer, Carner 
explica que “treballarem enca-
ra més per reforçar els controls 
necessaris al carrer perquè 
tothom respecti la normativa i 
minimitzar els possibles com-
portaments de risc”.
Tot i això, la tinent d’alcalde 
destaca que “des del princi-
pi de la pandèmia, excep-
te comptades excepcions, el 
comportament dels igualadins 
ha estat exemplar”. 
Després de l’anunci de la sus-
pensió de la Festa Major, Car-
ner també assegura que la po-
licia local estarà especialment 
atenta per tal que en els dies 
que s’hauria de celebrar la 
festa no hi hagi activitats que 
concentrin molta gent.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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El Ple de l’Ajuntament aprova un pla econòmic financer 
i una modificació de crèdit
REDACCIÓ / LA VEU 

El Ple municipal de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada ha aprovat, en la 

sessió ordinària corresponent 
al mes de juliol que ha cele-
brat aquest passat dimarts, un 
pla econòmic financer i una 
modificació de crèdit, en un 
punt que ha tingut els vots a 
favor de l’equip de govern de 
Junts per Igualada i del grup 
d’Igualada Som-hi, i l’absten-
ció dels altres tres grups mu-
nicipals.
El ple ha començat amb 
l’apartat d’informació d’al-
caldia, en què l’alcalde, Marc 
Castells, ha fet lectura dels 
acords assolits en les taules 
sectorials creades arran de la 
pandèmia per definir línies 
transversals per a la reacti-
vació econòmica i social, de 
manera conjunta entre totes 
les forces polítiques.
En l’apartat de despatx d’ofi-
ci, s’ha donat compte de de-
crets d’alcaldia per contrac-
tacions d’un auxiliar pràctic, 
del servei d’àpats a domicili 
per a persones en situació de 
vulnerabilitat, una tècnica de 
joventut, un peó jardiner, una 
tècnica del programa Espai 
de recerca de feina i dues in-
tegradores socials.
El Ple ha ratificat, amb els 
vots de Junts per Igualada i 

Igualada Som-hi i l’abstenció 
d’ERC, Poble Actiu i Ciuta-
dans, els decrets d’adhesió i 
aportació als projectes d’Im-
puls del sector del comerç i 
la restauració i Conca indus-
trial 4.0, de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena. També s’han ratifi-
cat les al·legacions a la xifra 
oficial de l’Institut Nacional 
d’Estadística, en aquest cas 
amb el vot favorable, també, 
de Ciutadans.
Un altre punt debatut i apro-
vat ha estat el de les festes 
locals de l’any 2021, que se-
ran el dia 6 d’abril, festivitat 
del Sant Crist d’Igualada, i 
el 30 d’agost, festa major. La 
proposta ha tingut el vot fa-
vorable de l’equip de govern 
i l’abstenció de la resta de 
grups.
En l’apartat d’Ensenyament, 
el ple ha tirat endavant les 
bases que regulen la conces-
sió d’ajuts per a les famílies 
usuàries del servei de men-
jador de les escoles de segon 
cicle d’educació infantil i pri-
mària, amb l’abstenció d’ERC 
i Poble Actiu i els suport de 
la resta de grups. I en l’apartat 
d’Acció Social i Igualtat hi ha 
hagut unanimitat per atorgar 
subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a projectes i 
activitats d’interès social i per 
aprovar l’addenda al contrac-

te programa entre el Departa-
ment de Treball, Afers Soci-
als i Famílies i l’Ajuntament 
d’Igualada en matèria de 
serveis socials i de polítiques 
d’igualtat per a la implemen-
tació de mesures extraordi-
nàries en relació amb l’im-
pacte social de la pandèmia 
de la Covid-19.
Finalment, el Ple ha debatut 
i aprovat tres mocions. La 
primera és una presentada 
per Poble Actiu en nom de 

les entitats Grup de Suport 
Sas Absolució i La Baula 
Xarxa Solidària en suport a 
l’Andrián Sas, que ha tingut 
els vots a favor de Junts per 
Igualada i ERC, l’abstenció 
d’Igualada Som-hi i el vot 
en contra de Ciutadans. La 
segona moció l’ha presentat 
Igualada Som-hi en defensa 
del sistema públic de salut 
i per a un nou pacte nacio-
nal de salut de Catalunya, 
i ha tingut el vot a favor de 

Ciutadans i l’abstenció dels 
altres tres grups. I la terce-
ra, presentada per Esquerra 
Republicana conjuntament 
amb Poble Actiu, en defen-
sa de la proposició de llei de 
mesures urgents en matèria 
de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendaments 
d’habitatge, ha tirat enda-
vant amb el suport d’Iguala-
da Som-hi i amb el vot con-
trari de Junts per Igualada i 
Ciutadans.
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La Generalitat anuncia l’ampliació dels plans de reactivació 
econòmica i social per a la Conca d’Òdena
REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Tre-
ball, Afers Socials i 
Famílies ha anunciat 

aquest dimecres, després de 
reunir-se amb l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i amb la 
resta d’alcaldes de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena, 
una ampliació dels plans de 
reactivació econòmica i social 
per aquells territoris que han 
patit un confinament que ha 
afectat especialment el teixit 
social i productiu.
El conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani, ha afirmat que “cal 
un nou impuls als ens locals 
que es puguin veure afectats 
per nous confinaments o que 
ja hagin patit situacions ex-
cepcionals, com és el cas de la 
Conca d’Òdena”.
En la línia de reforçar aquells 
territoris especialment afec-
tats per la pandèmia, el con-
seller ha anunciat una nova 
línia de subvenció per a ter-
ritoris com la Conca d’Òdena 
amb l’objectiu de reforçar els 
mecanismes de disseny de 
les estratègies de desenvolu-
pament econòmic i social. 
Aquesta eina va en la línia de 
les polítiques d’ocupació i de 
desenvolupament econòmic 
local que volem desenvolupar 
properament a través del De-
cret d’estratègies territorials.
El conseller ha explicat que “el 
Govern vol, doncs, potenciar 
que tots els territoris se’n sur-
tin en igualtat d’oportunitats. 
Especialment els que tenen 
més riscos o els que han pa-
tit més durament les conse-
qüències d’aquesta crisi sani-
tària. Calen aquestes mesures 
a mida de les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes que 

han patit molt en aquesta cri-
si”
Aquesta línia de subvenció 
serà un reforç del Pla de re-
activació socioeconòmica en 
l’àmbit del treball i de l’ocupa-
ció previst al DECRET LLEI 
16/2020, de 5 de maig, de me-
sures urgents complementàri-
es en matèria de transparèn-
cia, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per 
fer front a la COVID-19.
Aquest  pla preveu un conjunt 
de mesures que estan dirigi-
des a donar suport a les per-
sones treballadores que s’han 
vist afectades econòmicament 
i als col·lectius en major si-
tuació de risc; a les persones 
treballadores autònomes i a 
les petites empreses perquè 
reprenguin l’activitat i man-
tinguin la capacitat producti-
va i els llocs de treball, i a les 
administracions locals perquè 
planifiquin estratègicament 
la reactivació econòmica a 
partir de l’anàlisi de les neces-
sitats del seu territori i de la 
concertació social i territorial.
En la convocatòria actual de 
la mesura “Plans de reactiva-
ció socioeconòmica en l’àmbit 
de l’ocupació”, els ens locals 
poden contractar nou perso-
nal tècnic o poden contractar 
un servei extern. Aquest nou 
programa que anunciem avui 
anirà dirigit a ens locals afec-
tats per confinaments que ne-
cessitin més personal (nou o 
dedicació exclusiva de l’ens) o 
que els hi calgui un nou servei 
extern per impulsar la reacti-
vació del territori.
Pel que fa als atorgaments del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC); el SOC va 
atorgar 5.047.595,55€ a la co-
marca de l’Anoia, el 83% dels 
quals a la Mancomunitat de la 

Conca d’Òdena. Per altra ban-
da, la quantitat de la subven-
ció d’autònoms que es va ator-
gar a persones treballadores 
autònomes de la comarca de 
l’Anoia va ser 105.560,40€, el 
53% de les quals es van ator-
gar a persones treballadores 
autònomes de la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena.

Nova Oficina de Treball 
de la Generalitat (OTG) a 
Igualada
El conseller El Homrani tam-
bé ha anunciat durant la seva 
visita que la ciutat d’Igualada 
tindrà la nova Oficina de Tre-
ball de la Generalitat (OTG). 
Durant el 2021 s’obrirà aquest 
nou equipament –que fins ara 
està en funcionament a Vila-
nova del Camí– que oferirà a 
la ciutadania tota la cartera de 
serveis del SOC, com són els 
tràmits relacionats amb la de-
manda d’ocupació, informa-
ció professional i de l’àmbit la-
boral, orientació professional, 
informació sobre processos 
d’acreditació de competènci-
es, tramitació de la Renda Ga-
rantida Ciutadania o tramita-
ció de documentació diversa. 
En aquesta oficina també hi 
haurà treballador del SEPE 
per garantir la tramitació de 
les prestacions que depenen 
de l’Estat.
Contracte Programa
El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha 

destinat a través del contracte 
programa en matèria de ser-
veis socials, altres programes 
relatius al benestar social i po-
lítiques d’igualtat 1.119.344,54€ 
a l’Ajuntament d’Igualada i 
2.395.018,99€  al Consell Co-
marcal de l’Anoia.
Arran de l’impacte social de la 
pandèmia de la COVID-19 el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies va acordar 
amb l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de l’Anoia incremen-
tar el suport que el departament 
presta a l’ens local amb 81.365,7€ 
extraordinaris a l’Ajuntament 

d’Igualada i 94.366,9€ extra-
ordinaris al Consell Comarcal 
de l’Anoia per a dur a terme les 
següents mesures: ampliar els 
Serveis d’atenció domiciliària 
(SAD), posar en marxa equi-
paments i serveis per facilitar 
l’atenció i el confinament de 
persones sense llar mentre duri 
el període d’emergència, poten-
ciar, consolidar i millorar l’im-
pacte de les accions de volunta-
riat i posar en marxa sistemes 
de resposta urgent per a dones 
que es troben es situació de vi-
olència masclista i pera als seus 
fills i filles.

Els diputats d’ERC van abs-
tenir-se el passat mes de juny 
en la votació de la sisena 
pròrroga de l’estat d’alarma, 
després d’arribar a un acord 
amb el govern espanyol. En 
aquest acord es posava so-
lució als treballadors de fora 
de la Conca d’Òdena que van 
quedar afectats pel tancament 
perimetral. A dia d’avui, però, 
aquests treballadors encara 
no tenen cap solució sobre la 
taula. La Unió Empresarial de 
l’Anoia i els Ajuntaments de la 
Conca d’Òdena ja van anunci-
ar que no descartaven portar 
el cas per la via judicial.

Durant una visita a l’Ajunta-
ment d’Igualada, el conseller 
Chakir el Homrani ha exigit 
al govern espanyol que “com-
pleixi el pacte” al qual va arri-
bar amb ERC, ja que, segons 
ell, “tenen una solució tècnica 
fàcil”. “Si el govern espanyol 
va signar el pacte, el que ha 
de fer ara és complir-lo, que 
és allò que tota administra-
ció ha de fer”, ha apuntat El 
Homrani.
A més, el conseller ha dit que 
en una situació de “brots i re-
brots” com la que hi ha actu-
alment a Catalunya, a l’Estat i 
a la resta del món “segur que 
es donarà una situació simi-
lar a la de la Conca”. Davant 
d’això, ha dit el Homrani, “no 
parlaria gens bé del govern 
espanyol que, si es dona una 
situació similar a la resta de 
l’Estat, llavors es plantegi una 
solució perquè estarien de-
mostrant que no exerceixen 
tota la seva responsabilitat a 
tot el territori”.

El Homrani exigeix al govern espanyol 
que “compleixi els pactes” en relació als 
treballadors de la Conca d’Òdena

LLOGUER
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Igualada · Bcna
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www.marcelclaramunt.com

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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El primer funeral col·lectiu pels 
difunts en temps de pandèmia 
omple Santa Maria
REDACCIÓ / LA VEU 

El funeral pels difunts 
en temps de pandèmia, 
organitzat per les par-

ròquies d’Igualada, va tenir 
lloc aquest passat dimarts a 
la Basílica de Santa Maria. El 
bisbe de Vic, Romà Casanova, 
va presidir la missa funeral 
acompanyat pels tres rectors 
de la ciutat i representants de 
les comunitats religioses pre-
sents a la capital de l’Anoia, 
els Escolapis, els Josefins i els 
Caputxins; així com el rector 
de Montbui i altres sacerdots.
El gruix dels assistents -que 
van omplir el temple- eren els 
familiars dels difunts que van 
morir durant la pandèmia, 
que s’havien inscrit prèvia-
ment i sota estrictes mesures 
de seguretat i de distància 
personal.
Un moment emotiu va ser 
quan el prelat diocesà va in-
terrompre el canon de la Mis-
sa i va fer una pausa per con-
vidar els presents a recordar i 
a pregar pels seus difunts.
En les pregàries dels fidels es 
pregà pels difunts, pels seus 
familiars, pel personal mèdic, 
d’infermeria i auxiliar; per les 
autoritats i les forces de segu-
retat; pels malalts i els avis; 
pels empresaris, comerciants, 
treballadors i aturats; pels 
responsables de les residènci-
es d’avis i el personal funerari 
i per les poblacions provades 
pels rebrots.

Fragments de l’homilia epis-
copal
En les seves paraules, el bisbe 
Romà va afirmar que “aquest 
temps de pandèmia no sola-
ment ens ha robat les vides 
dels qui han mort a causa de 
la malaltia vírica o per altres 
causes, sinó que ens ha robat 
la possibilitat de passar el dol 
per les persones finades. En 
la majoria dels casos no s’ha 
pogut acompanyar el difunt 
amb el comiat que inclou, 
per als cristians, la pregària 
en comunitat. Els familiars 
no varen poder sentir l’escalf 

dels qui compartien la pèrdua 
i volien expressar el seu con-
dol”.
El prelat diocesà va afegir que 
“s’ha de constatar de la ma-
teixa manera la unitat d’acció 
i de cooperació entre tots els 
municipis de la Conca d’Òde-
na fent front comú davant 
d’una situació tan dramàtica. 
Hi ha hagut una alta dosi de 
responsabilitat entre els igua-
ladins i tots els habitants de 
la zona confinada a l’hora de 
seguir les instruccions per a 
protegir al màxim la pobla-
ció. Davant de l’escassedat de 
material sanitari de protec-
ció en els centres hospitala-
ris, en els d’atenció primària 
i en les residències d’ancians, 
des de diverses instàncies de 
la societat civil hi va haver 
una gran imaginació per tal 
d’aconseguir aquest material. 
En aquells moments de gran 
angoixa van sorgir la caritat i 
la solidaritat de les persones i 
de la mateixa societat”.

Representacions presents
Les famílies dels difunts esti-
gueren acompanyats per una 
gran representació d’autori-
tats, tant polítiques com sani-
tàries i de les forces de segu-
retat. Finalment la consellera 
d’empresa i coneixement, Àn-
gels Chacón, exercí la repre-
sentació de la Generalitat. Hi 
foren presents també l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells i 
la pràctica totalitat dels al-

caldes de la Conca d’Òdena; 
membres de la corporació 
municipal igualadina tant del 
govern, com de l’oposició; Te-
resa Sabater, gerent en funci-
ons de la Regió Sanitària Ca-
talunya Central; Pere Ferrer, 
director general de la Policia 
de Catalunya; Eduard Sallent, 
comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra a Catalunya; Edu-
ard Freixedes, director ser-
veis territorials del departa-
ment d’interior a la Catalunya 
Central; Josep Lluís Rossell, 
comissari en cap de la Regió 
Policial Central; Ramon Roig, 
inspector en cap dels Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia; Francis-
co Javier Niño Núñez, presi-
dent de Consorci Sanitari de 
l’Anoia; el Dr. Ferran Garcia, 
gerent d’Hospital Igualada; 
Meritxell Bros, directora eco-
nomicofinancera i de Serveis 
Generals de l’Hospital Igua-
lada; Aurora Garriga, direc-
tora del CAP Igualada Nord; 
representants del CAP Anoia; 
cap català i local del SEM; Jor-
di Ferrer, gerent del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada; la 
junta de la Fundació Sanitària 
Sant Josep; una representació 
de les germanes i dels avis de 
la Llar del Sant Crist, de la Re-
sidència Igualada, representa-
ció de la gerència i els treba-
lladors de Serveis Funeraris 
de l’Anoia i representacions 
de la Guàrdia Civil, Policia 
Local, Policia Nacional i Mos-
sos d’Esquadra.

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte, una dele-
gació igualadina 
encapçalada per 

l’alcalde, Marc Castells, i els 
regidors Pere Camps i Mi-
quel Vives va participar en la 
tradicional cerimònia d’ofre-
na del Ciri Votiu a la Mare 
de Déu de Montserrat. Com 
és habitual, l’acte va comptar 
amb la presència de repre-
sentants d’entitats locals que 
aquest any commemoren 
aniversaris destacats, si bé 
aquest any la participació va 
ser limitada per les restric-
cions sanitàries provocades 
per l’episodi de Covid-19. 
Les entitats que hi van ser 
presents van ser la Comis-
sió de la Cavalcada de Reis 
d’Igualada, la Secció Espor-

tiva de Futbol de l’Ateneu 
Igualadí, l’Schola Cantorum, 
l’Igualada Hoquei Club, Di-
ables d’Igualada, els Moixi-
ganguers d’Igualada i l’Asso-
ciació de Veïns del Barri del 
Sant Crist.
L’oferiment i encesa del ciri 
es va fer coincidint amb la 
missa conventual a la Basíli-
ca de Montserrat i, en acabar, 
la comitiva va ser rebuda en 
audiència especial pel Pare 
Abat, Josep Maria Soler.
Aquesta tradició, que es va 
recuperar a la dècada dels 
90 del segle passat, recorda 
que l’any 1515, amb l’objec-
tiu d’evitar l’arribada d’una 
epidèmia de pesta sorgida a 
Barcelona, els consellers de la 
vila d’Igualada van demanar 
protecció a la Mare de Déu 
amb l’ofrena d’un ciri votiu.

Renovació de l’ofrena del 
ciri votiu a Montserrat

Aquest cap de setmana l’Ajun-
tament d’Igualada ha lluït al 
balcó la bandera sahrauí, en 
suport a les famílies i entitats 
que cada estiu acollien nens 
i nenes dels campaments de 
refugiats sahrauís, on aquest 
any, a causa de la COvid-19, 
s’està desenvolupant un pro-
jecte de Vacances en Pau al-
ternatiu.

La bandera sahrauí, al 
balcó de l’Ajuntament

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
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E l passat dijous 23 de 
juliol va tenir lloc 
l’última sessió de ses-

sió de debat en el marc de 
la primera etapa del Procés 
participatiu del Pla director 
urbanístic d’activitat econò-
mica de la Conca d’Òdena 
(PDUAECO), que impulsa 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
conjuntament amb la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquesta 
primera etapa ha estat conce-
buda com a fase informativa 
i, en aquest sentit, ha tingut 
com a objectiu exposar a la 
ciutadania els diferents àm-
bits referents al PDUAECO 
i els potencials del territori, 
així com models econòmics 
d’èxit i bones pràctiques. Al-
hora, aquesta primera fase 
també ha perseguit la reco-
llida de propostes, dubtes i 
reflexions de la ciutadania 
per tal que els tècnics del 
PDUAECO ho puguin in-
corporar a la proposta. En 
aquest sentit, des de principis 
de mes s’han celebrat quatre 
sessions, obertes a tothom, 
amb la participació d’experts 
i representants del territori 
que han debatut diferents ei-
xos temàtics en relació amb 
el model econòmic, social 
i territorial de la Conca d’ 

Òdena i el propi PDUAECO.
A la primera sessió, que va 
tenir lloc el 2 de juliol, el 
subdirector General d’Acció 
Territorial de la Generali-
tat de Catalunya, Josep Ar-
mengol i el director tècnic 
de la Llena, consultoria de 
serveis i projectes ambien-
tals, Ramon Queral, van pre-
sentar el document d’avanç 
del PDUAECO una xerrada 
introductòria centrada en 
presentar la proposta del 
PDUAE i les conclusions de 
l’informe ambiental, entre 
d’altres. A la segona sessió, 
el director de l’INCASOL, 
Albert Civit i el subdirector 
general de Política Industri-
al, Jordi Carbonell, van apro-
fundir en les alternatives de 

model econòmic territorial 
i temes industrials i de sòl 
que es recullen al PDUAE i 
que cal tenir en compte en 
projectes de desenvolupa-
ment d’activitat econòmica 
en un territori com la Conca 
d’Òdena.
Per altra banda, el dijous 
16 de juliol es va celebrar el 
tercer debat, a càrrec de re-
presentants d’UGT i COOO, 
on es va recollir la visió es-
pecífica sobre la situació del 
mercat de treball i les neces-
sitats laborals del territori. 
Finalment, l’última sessió 
celebrada el passat dijous va 
comptar amb la participació 
de diferents representants 
d’entitats del territori (Per la 
Conca, Unió de Pagesos, TIC 
Anoia i Unió Empresarial 
Anoia) que van contraposar 
visions pel que fa als reptes 
i valors actuals de la Conca, 
l’avanç del propi PDUAE, la 
valoració dels possibles im-
pactes en el mercat de treball 
i el territori i els diferents 
criteris o models de desen-
volupament.
A causa de la situació gene-
rada per la covid-19, les ses-
sions s’han hagut d’ajustar 
a les circumstàncies i adap-
tar-se a formats telemàtics. 
Per aquest motiu, els debats 
s’han celebrat en directe a 
través del canal de YouTu-
be de la Mancomunitat In-
termunicipal de la Conca 
d’Òdena i els participants 
han pogut aportar reflexi-
ons al debat i adreçar pre-
guntes als ponents a través 
del xat durant la sessió. A 
més a més, a la pàgina web 
participa.gencat.cat/proces-
ses/PDUAECOConcaOdena 
s’ha habilitat un espai per 
recollir totes aquelles pro-
postes i comentaris que la 

Finalitza la primera fase informativa del Procés 
participatiu del PDUAECO

ciutadania vulgui aportar 
en relació al PDUAECO. De 
moment, s’han recollit un to-
tal de 46 propostes.
També es poden recuperar 
les sessions de debat cele-
brades durant aquest mes de 
juliol al canal de YouTube de 
la Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena. A 
dia d’avui les quatre sessions 
acumulen més de 850 visua-
litzacions i van participar al 
debat virtual al xat de You-
Tube prop de 75 persones i 
entitats diferents. En aquests 
debats amb experts es van 
traslladar prop de 30 pre-
guntes als ponents.
La primera fase del procés 
participatius seguirà el se-
tembre amb diversos tallers
El procés participatiu del 
PDU d’Activitat Econòmica 
de la Conca d’Òdena es re-
prendrà al mes de setembre 
amb la celebració de tallers 
participatius en els quals es 
parlarà sobre el model eco-
nòmic i es debatrà en pro-
funditat entorn les diferents 
alternatives d’implantació 
territorial plantejades al 
PDUAECO, tenint en comp-
te diferents factors com la 
diversificació sectorial, el 
tipus d’activitat, la capacitat 
d’acollida del territori, la de-
manda d’empreses o la situa-
ció del mercat laboral, entre 
d’altres. Serà una nova opor-
tunitat per recollir la veu i 
l’opinió de la ciutadania.
Amb aquests tallers, previ-
siblement de format també 
virtual, es culminarà la fase 
inicial del procés participa-
tiu que s’emmarca en la fase 
d’avaluació del document 
d’avanç del PDUAECO que 
culminarà amb la presenta-
ció de l’aprovació inicial i es 
farà un retorn a la ciutadania 

del procés participatiu. Des-
prés de l’aprovació inicial la 
ciutadania podrà fer al·le-
gacions que es recolliran al 
document d’aprovació provi-
sional, previ a l’aprovació de-
finitiva. Es tracta d’un procés 
que s’allargarà fins al 2021.
Des de la Direcció General 
de Participació de la Gene-
ralitat de Catalunya, qui ve-
hicula i lidera el procés par-
ticipatiu, s’ha explicat que es 
recolliran totes les propostes 
que faci la ciutadania i s’ana-
litzaran cas a cas. Més enda-
vant, s’informarà de quines 
de les aportacions s’hauran 
incorporat al PDUAECO i 
els motius de la seva inclusió, 
així com es raonaran els mo-
tius d’aquelles aportacions 
no incloses.
Tant les sessions de debat 
amb experts com els tallers 
o la resta d’acció del procés 
participatiu, tenen com a ob-
jectiu recollir les necessitats 
i sensibilitats del conjunt de 
la ciutadania i els diferents 
agents socioeconòmics per 
tal d’enriquir el Pla Director. 
El procés participatiu vol do-
nar l’oportunitat a tothom de 
participar des d’una posició 
informada i, en aquest sentit, 
s’han plantejat les sessions de 
debat amb persones exper-
tes que coneixen el territori 
en els seus diferents àmbits: 
econòmic, laboral, ambien-
tal, agrícola, etc.
El PDUAECO, impulsat amb 
el consens dels set Ajunta-
ments de la Conca d’Òde-
na, és una oportunitat per 
a reactivar l’economia de la 
Conca d’Òdena, per atraure 
inversions, oportunitats i co-
neixement, és un instrument 
estratègic per al progrés i la 
generació de llocs de treball 
a la Conca d’ Òdena.Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Es fa públic que mitjançant decret de l’Alcalde, s’ha 
convocat un tràmit de licitació per a l’adjudicació d’una 
llicència d’ocupació privativa  d’una porció de terreny 
de  300 m2 del Parc Central d’Igualada, al xamfrà del 
carrer d’Itàlia i l’avinguda de Catalunya, per a la instal·la-
ció d’un quiosc de begudes i menjar, obert al públic 
amb taules i cadires i el seu subsegüent ús i explotació.

El quiosc més equipament interior, la seva instal·lació i 
explotació s’efectuarà d’acord amb el projecte tècnic 
que forma part de l’expedient, amb un cost total de 
188.250,51 € i en les condicions tècniques i jurídic admi-
nistratives previstes en el corresponent plec de clàusu-
les.
El termini de licitació és de trenta (30) dies hàbils, que 
s’estén des del dia 3 d’agost i �ns el dia 15 de setembre 
d’enguany.

La convocatòria, juntament  amb el plec regulador i el 
projecte tècnic es troben publicats en el tauler d’edictes 
de la Casa Consistorial i en el tauler d’edictes de la seu 
electrònica: https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/ 
d’aquest Ajuntament, publicats en el dia d’avui.

Igualada, 31 de juliol de 2020
L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa



Exigir l’extensió dels ERTOs com a mínim fins a final d’any.
Aconseguir una reducció de l’IVA per a les activitats del sector turístic. 
Reclamar els 7.500 M€ d’ajuts directes del fons de recuperació de la UE.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La multinacional belga Greenpulse aposta per BCN per establir la 
seva seu i impulsar a tot l’Estat un dels projectes més grans de plantes 
fotovoltaiques del país.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Una solució habitual pot ser 
fer una ampliació de capital 

amb prima d’emissió”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Per què amplien capital les empreses?

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

El mecanisme de la segona oportunitat. 
Un altre futur sense deutes és possible 

Maribel González 
Grup Carles Advocats
@grup_carles

Sí, els deutes no són per a tota la 
vida, els deutes es poden cancel-
lar i es pot començar de nou. 
La segona oportunitat està en 

vigor des del 2013 per a persones físi-
ques empresàries, i des del 2015 també 
per a qualsevol persona no empresària. 
No és potser, des del punt de vista tèc-
nic, i segons el meu parer, la millor Llei 
de segona oportunitat possible, però si 
que és una Llei que permet l’exoneració 
dels deutes, i això és el que és impor-
tant, que la Llei sigui útil i que funcio-
ni,  i per això cal utilitzar-la, perquè els 
milers de persones sobreendeutades, 
insolvents, aconsegueixin l’exonera-
ció dels seus deutes i puguin tornar a 
començar com a membres actius de la 
societat.

En aquest article parlaré únicament 
de l’Acord Extrajudicial de Pagament 
(AEP), que és una eina preconcursal per 
arribar a un acord amb creditors realit-
zant quitaments i esperes fora de l’àmbit 
judicial. Poden concórrer tant les per-
sones físiques, com les jurídiques, que 
siguin insolvents o estiguin en preinsol-
vència, sempre i quan compleixin una 
sèrie de requisits que exigeix la Llei.  

Com és desenvolupa el procediment? 
És molt senzill, el deutor ha d’emple-
nar un formulari que des del 2015 està 
publicat al BOE, i s’ha de presentar da-
vant el Notari del domicili del deutor, 
en el cas de persones físiques, i davant 
del Registre Mercantil del domicili del 
deutor o Cambra de Comerç, pel que fa 
a les persones jurídiques. L’òrgan recep-
tor de la sol·licitud designarà un medi-
ador concursal (que cal diferenciar-lo 
de la figura de l’administrador concur-
sal), qui realitzarà la llista de creditors, 
es reunirà amb ells, proposarà junta-
ment amb el deutor una proposta de 
pagaments, que significa quan i com 
pagarà el deutor, beneficiant-se dels 
quitaments i esperes que estableix la llei 

(per quitaments de fins al 25% i esperes 
de menys de 3 anys, es requereix que la 
majoria del 60% dels creditors aprovin 
l’AEP, i per quitaments superiors al 25% 
i esperes de fins a 10 anys, es requereix 
el 75%. No obstant, quan el crèdit porta 
associada una garantia real, les majori-
es són més reforçades, com el 65% i el 
80%, respectivament.)

Iniciat el procediment, el deutor podrà 
continuar amb la seva activitat laboral 
i podrà conservar les seves facultats 
d’administració i disposició. Les exe-
cucions judicials no es podran iniciar, 
ni continuar, mentre s’estigui negociant 
l’acord fins a un màxim de 2 anys, i la 
meritació d’interessos quedarà en sus-
pens.
Si la proposta s’aprova, simplement 
s’eleva a públic i el Notari, Registre 
Mercantil o Cambra de Comerç, segons 
correspongui, comunicaran la con-
secució de l’acord al Jutjat que hagués 
hagut de tramitar el concurs. Si l’acord 
no s’aprova, el mediador té l’obligació 
de sol·licitar el concurs consecutiu i es 
passarà a la fase judicial. 

Aquest institut preconcursal també 
es va concebre per oferir solucions als 
autònoms i pymes o micro empreses, i 
soc del parer que l’acord extrajudicial 
pot evitar que moltes empreses acabin 
en un procediment concursal, sempre i 
quan, però, ens anticipem als esdeveni-
ments, i és aquí on radica la funció de 
l’advocat, en assessorar en aquest sentit, 
quan es preveu que l’endeutament del 
client és insostenible.   

Catalunya ha de tenir una borsa i mercat de capitals adaptat al segle XXI 
i que giri entorn un ecosistema innovador i potent de serveis financers. 

La setmana passada van venir a 
la notària en Josep i en Robert, 
propietaris d’una petita Start-
up. Els han aconsellat ampliar 

capital en la seva societat per donar 
entrada a un soci inversor i no tenien 
massa clar com fer-ho.

Els motius d’una empresa per ampliar 
capital poden ser habitualment:

1) Obtenir fons nous per a noves in-
versions: els socis aporten una quanti-
tat econòmica que s’aprova en la Junta 
amb les majories legals.

2) Cobrir deutes de la societat: en de-
terminats casos pot ser que la societat 
incorri en causa de dissolució legal si 
no es compleixen els mínims amb el 
que la Llei obliga a augmentar el capital 
social.

3) Compensació de crèdits: existeixen 
deutes de la societat que poden conver-
tir-se en capital social, tant si són apor-
tacions anteriors dels socis, com si són 
de creditors que a canvi de cancel·lar els 
seus crèdits se’ls dóna una participació 
al capital de la societat.

Les aportacions poden ser dineràries 
(aportant el soci diners a canvi de noves 
accions o elevació del valor nominal de 
les antigues) o no dineràries (un immo-
ble, un cotxe, un ordinador, etc).
 
El problema que tenien en Josep i en 
Robert és que necessiten finançament 
elevat per al desenvolupament de 
l’start-up, han esgotat la via de finança-
ment bancari i han trobat un inversor 
disposat a aportar la quantitat de diners 
necessària per a la nova inversió que 
desitgen fer.

Ells tenen la societat al 50 % amb un 
capital de 6.000 euros (3.000 partici-

pacions d’1 euro cadascun dels dos, en 
Josep i en Robert) però no volen deixar 
en mans del nou soci la majoria de la 
societat malgrat aportar 60.000 euros, 
ja que porten anys apostant per la soci-
etat, s’adonen que necessiten un suport 
financer però volen seguir sent part im-
portant en la mateixa.

Una solució habitual pot ser fer una 
ampliació de capital amb prima d’emis-
sió, és a dir, en comptes d’ampliar capi-
tal amb 60.000 participacions d’1 euro 
(i quedar el capital social amb 90,90 % 
el nou soci i 5,05 % cadascun dels an-
teriors socis), ampliar capital amb 3000 
participacions d’1 euro i amb una pri-
ma d’emissió de 57.000 euros, quedant 
els 3 socis propietaris al 33,33 %.

Aquest tipus d’operacions s’han de 
completar amb un estudi dels estatuts 
socials preveient el futur de la societat i 
ajustant les majories necessàries en ca-
sos d’altres ampliacions de capital, drets 
de separació dels socis, etc.

També és habitual en aquests casos 
consensuar uns pactes parasocials  en 
els quals es contemplin les clàusules 
drag-along (per les quals el soci inver-
sor pot obligar als altres socis a vendre 
el 100 % de la societat en cas d’haver-hi 
una oferta d’un tercer) o tag-along (en 
les quals es pot obligar al tercer que 
vulgui comprar les participacions d’un 
soci, a comprar de forma proporcional 
a tots i no solament al soci que hagués 
arribat a un acord amb ell).  

  

Carlos Jiménez
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

“Els deutes no són per a tota la vida”



Humans de l’Anoia @ humansanoia
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P #latevaveu

Jordi Còdol Montagut @jordicodol

Víctor Borràs Gasch @victorborras

Cristina Domènech @CristinaDomenec

Cultura Igualada @culturaigualada

Àngels Chacón @angelschacon

Xavier Dàvila Solé @Davilaxx

Mort a les cunetes @MortalesCunetes

Home, suspendre la #fmigd és popular i inevita-
ble. Impopular i valent seria fer-la. Com d’altra 
banda ho seria resoldre el conflicte sobre el mo-
del, treballar per uns #reisigd més transparents 
i participatius o fer en nom de la cultura el que 
avui es fa en nom de l’economia

Hem acabat el Festival de Llegendes d’aquest 
any. I ho hem fet tot. Tots els espectacles. Ho 
hem fet. Malgrat la situació. I sense posar en pe-
rill a ningú. Primer de tot, gràcies a tothom que 
ha cregut que era possible. Gràcies a la gent que 
hi ha donat suport.

Viure a la Conca d’Òdena és sentir permanent-
ment l’amenaça d’un territori trinxat per a fer-
hi polígons dubtosos que ”salvaran” l’economia. 
Viure a la Conca d’Òdena vol dir haver de defen-
sar activament l’entorn rural i natural. I ho farem, 
perquè ens hi va TOT. Gràcies @PerLaConca

Finalment no hi haurà #festamajorigd. L’Ajun-
tament ho ha decidit després de converses amb 
experts. Es va preparar la Festa Major amb entu-
siasme, però pot ser un risc perquè la pandèmia 
s’escampi. Agraïment infinit a totes les entitats 
que hi han treballat.  @Dessota @FESTHIgualada

Aquesta nit els presos polítics han de tornar a 
la presó, un altre episodi més d’un despropòsit 
sense aturador. No hi ha solucions des de la #in-
justícia. #LlibertatPresosPolítics 

L’únic acte de Festa Major que faria serien les 12 
capanades amb el raïm, i així enviem el 2020 a 
les escombraries. Cotilló i el dia 24 d’agost co-
mencem el 2021.

”El poder transformador de l’art és company de 
lluita. Art que empodera i torna una mica més 
transparents els murs de totes les presons” 
@jcuixart al pròleg de #MortalesCunetes
#LlibertatPresosPolitics #LlibertatPresesPolitiques

www.veuanoia.cat

2 31 Igualada suspèn la Festa Major El primer funeral col·lectiu pels 
difunts en temps de pandèmia 
omple Santa Maria

Reoberta l’A-2 al Bruc després 
d’un xoc entre dos camions 

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

    Ajuntament d’Igualada                                                   
@ajigualada

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

Bagenca de Sant Feliu Sasserra. Autodidacta.
La Cadena Ser, a Manresa, em va obir les portes 
de la ràdio. L’interès pels nous reptes em va fer 
venir a Igualada l’any 92. A l’Anoia hi he fet 
arrels, amics i ràdio. Des de fa 25 anys la meva 
veu es transmet per les ones de Ràdio Igualada a 
totes hores del dia i de la nit. Per a mi la ràdio és 
vida, il.lusió, respecte…. Encara que soni a tòpic 
m’agrada la màgia de la ràdio i el que representa, 
tot i que s’entestin en voler fer-la desaparèixer 
amb les noves tecnologies. M’agraden les arts 
escèniques en general i per això m’envolto de 
cultura tant com puc. Busqueu-me on hi hagi 
música, teatre, dansa…

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

La “normalitat” ha tornat per quedar-se i el món 
de la cultura ho celebra.

Es crea a Igualada un gran centre cultural per 
a acollir diverses iniciatives. Serà un espai 
polivalent que servirà com a laboratori de 
creació de nous projectes culturals.

Núria Riba Bosch 

                 @nuria_riba_bosch
          

  
Agrupament Escolta Torxa               

@aetorxa_igd
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El vicepresident Aragonès anuncia 
el desplegament dels primers serveis 
territorials del Penedès  

El Consell Comarcal vol 
que es segueixin pagant 
les beques menjador 

REDACCIÓ / LA VEU 

En una trobada a  Vila-
franca del Penedès, en 
el marc d’una de les 

reunions periòdiques que es 
fan a les diferents delegacions 
del govern, amb l’assistència 
d’Albert Castellanos, secretari 
general de la Vicepresidèn-
cia, Pere Regull, (Penedès), 
Juli Fernández (Barcelona), 
Pere Vila (Girona), Ramon 
Farré (Lleida), Óscar Peris 
(Tarragona), Alba Camps 
(Catalunya Central), Xavier 
Pallarès (Terres de l’Ebre) i 
Rosa Amorós (Alt Pirineu – 
Aran), el Vicepresident de la 
Generalitat Pere Aragonès, va 
anunciar que preveu desple-
gar durant el 2021 els primers 
Serveis Territorials de la De-
legació del Penedès. Preveu 
obrir oficines descentralitza-
des del departament d’Edu-
cació i d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació. 
Va explicar que s’ha supeditat 
el desplegament dels Serveis 
Territorials de la resta de de-
partaments a l’aprovació dels 
pressupostos del 2021 i a la 

planificació de cada Conse-
lleria. També va explicar que 
encara no s’ha definit el mu-
nicipi on s’ubicaran. “Serà en 
base al diàleg amb el territori” 
i ha subratllat que “allò més 
important és que els serveis 
estiguin desplegats”. 
El vicepresident ha evitat res-
pondre a la petició reiterada 
que han fet els responsables 
polítics del Penedès, que de-
manen que aquestes oficines 
no se situïn a un únic munici-
pi, sinó que es distribueixin a 
Vilafranca, Vilanova, el Ven-
drell i Igualada. En el Congrés 
de l’Associació ProVegueria 
del Penedès els alcaldes i pre-
sidents dels Consells Comar-
cals signaren un manifest de-
manant aquest desplegament 
i deixaven entreveure que 
existia un preacord per situ-
ar les primeres oficines entre 
les quatre capitals comarcals: 
Vilanova acolliria Territori 
i Sostenibilitat, Vilafranca, 
Educació i Agricultura, Igua-
lada, Empresa i Coneixement, 
i el Vendrell, Cultura. I pot-
ser no sigui una coincidència 
que les primers delegacions es 

plantegin a la capital de l’Alt 
Penedès i no es digui res de la 
resta. 

Inversió de 15 milions per a 
una nova pista de proves a 
Idíada
El vicepresident va lloar la 
ubicació geogràfica del Pene-
dès i el pes que té en la indús-
tria agroalimentació i en la in-
dústria, però que calia també 
apostar per les indústries del 
futur, Per això va explicar que 
la conselleria d’Empresa i Co-
neixement destinarà immedi-
atament 15 milions d’euros a 
l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil, IDIADA, 
ubicat a Santa Oliva (Baix Pe-
nedès). L’objectiu, ha dit, és 
crear una nova pista de pro-
ves per desenvolupar el cotxe 
autònom i el vehicle elèctric. 
“El sector de l’automobilística 
està afrontant canvis estruc-
turals i ens hem d’anticipar 
amb implicació pública”, i va 
insistir dient que “cal fer in-
versions que permetin situar 
en el mapa els centres d’inves-
tigació i de transferència tec-
nològica de Catalunya”.

El vicepresident Pere Aragonès i el delegat al Penedès, Pere Regull

REDACCIÓ / LA VEU 

El ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia ha 
aprovat per unanimitat 

aquest dimarts, 28 de juliol, 
una moció instant la Genera-
litat a fer efectiu el pagament 
de les beques menjador per 
als actuals mesos d’estiu, tal 
com es va comprometre set-
manes enrere.
Fins aquest moment, les fa-
mílies beneficiàries no han 
rebut a les seves targetes 
moneder –activades excep-
cionalment per a pal·liar el 
tancament dels menjadors a 
causa de la pandèmia– la re-
càrrega econòmica que els ha 
de permetre sufragar les des-
peses equivalents a un àpat 
complet diari per als seus fills 
o filles durant les vacances es-
colars.
Per això, el Consell Comarcal 
de l’Anoia demana al Depar-
tament d’Educació que faci 
efectiu el seu compromís de 
mantenir aquestes beques 
durant tot l’estiu, i que per 

tant, efectuï la corresponent 
recàrrega econòmica a les 
targetes moneder el més avi-
at possible. El Consell també 
trasllada a la Generalitat la 
preocupació per la difícil si-
tuació a la qual es veuen abo-
cades moltes famílies i infants 
en risc d’exclusió per aquest 
motiu.
Les targetes moneder es van 
posar en marxa al mes de 
març en resposta al confi-
nament de la població per 
a frenar el coronavirus i va 
permetre garantir, mentre 
va durar el curs, la correcta 
alimentació de tots escolars 
que, en condicions normals, 
rebien una beca per al servei 
de menjador del seu centre 
educatiu.
Posteriorment, des del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, i 
altres consells comarcals del 
país, es va sol·licitar ampli-
ar-ne la vigència, una deman-
da que la Generalitat va res-
pondre afirmativament. Però, 
a dia d’avui, els pagaments 
encara no s’han fet efectius.

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.

- 80m2.
- Molt ben orientat al sol

- 3 habitacions totes amb �nestra
- Només 3 veins

- Poques despeses de comunitat
Per només 65.000€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer repós.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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Premsa Comarcal

Redacció
La Generalitat ha 

aprovat un Pla per a la 
Reactivació Econòmica i 
la Protecció Social per fer 
front a la crisi derivada de 
la Covid-19, que marcarà 
l’estratègia de país per als 
pròxims anys. El nou pla 
té un cost de 31.765 milions 
d’euros i gira al voltant de 
cinc eixos. Aquests són 
l’economia de la vida, la 
societat del coneixement, 
la digitalització, la trans-
ició ecològica i un eix 
més transversal que té a 
veure amb la perspectiva 
de gènere i la internacio-
nalització. A través d’una 
vintena de grans projec-
tes, que inclouen fins a 145 
actuacions, el pla mostra 
la capacitat innovadora i 
de transformació del sec-
tor públic.

El document és el re-
sultat dels treballs desen-
volupats en les darreres 
setmanes per la Comissió 
per a l’elaboració del Pla 
per a la Reactivació Eco-
nòmica i Protecció Social 
com a conseqüència de la 
crisi de la Covid-19 (CORE-
CO) i mostra el compromís 
del Govern envers tres 
objectius essencials: re-
forçar l’estat del benestar 
i la capacitat productiva 
de Catalunya; reduir les 
desigualtats socials accen-
tuades per la pandèmia i 

La Generalitat invertirà 32.000 milions  
d’euros en un pla de Reactivació  
Econòmica i Protecció social 

accelerar la transició cap 
a un model econòmic més 
sostenible i resilient. Per 
aquest motiu, a la base 
del pla figuren l’Agenda 
2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Soste-
nible (ODS) de Nacions 
Unides, així com el Pacte 
Verd Europeu (European 
Green Deal) i l’Estratègia 
Digital Europea (Digital 
Europe). 

REactivació En cinc Eixos
Una part important de 

les actuacions són per fer 
front a la crisi derivada 
de la pandèmia com ara 

Catalunya amb més infra-
estructures d’energia re-
novable, apostar per una 
economia circular, mesu-
res d’eficiència energètica 
i una mobilitat sostenible. 
L’altra gran aposta és la 
digitalització, que ha per-
mès mitigar l’impacte eco-
nòmic i social de la pandè-
mia. Ara bé, cal consolidar 
i ampliar els avenços fets 
en els darrers mesos, tal 
com recomana la Comis-
sió Europea, que fixa la 
transició digital com un 
dels pilars de la recupe-
ració. En aquesta línia, 
el pla de la Generalitat 
inclou un Pla d’Educació 
Digital de Catalunya, la 
digitalització dels sectors 
productius i competències 
digitals, i la implementa-
ció de tecnologies digitals 
avançades en territoris i 
ciutats intel·ligents.

Un altre dels eixos del 
nou pla és el batejat “Eco-
nomia per la Vida”, que 
aposta per avançar cap a 
una economia al servei de 
les persones. Aquest pre-
veu, entre d’altres, un pla 
de foment en la innovació 
en salut, bioeconomia i 
transformació del sector 
agroalimentari, forestal 
i marítim, qualitat assis-
tencial amb garanties, 
reactivació del consum i 
inclusió social. La societat 
del coneixement és un dels 

cinc eixos del pla i aposta 
per impulsar solucions in-
novadores en l’àmbit sa-
nitari així com reconduir 
les carreres professionals 
dels sectors més afectats 
per la crisi. L’últim eix 
inclou deu actuacions 
transversals que giren al 
voltant de la internalit-
zació de l’economia i la 
transversalitat de gènere 
per garantir l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats.

2.760 miLions d’EuRos PER 
aL 2020

El cost total del pla és 
de 31.765 milions d’euros, 
2.760 dels quals s’inverti-
ran aquest any 2020. Entre 
les actuacions més imme-
diates hi ha el Pla de xoc 
a l’àmbit de Treball, l’am-
pliació dels ajuts per a ne-
cessitats bàsiques, un Pla 
d’educació digital de Ca-
talunya, un pla de foment 
de la innovació en Salut o 
una injecció econòmica 
per a reactivar el comerç, 
entre altres.

En paral·lel al pla de 
reactivació, el Govern 
segueix treballant per 
reforçar la resta de pilars 
de l’estat del benestar. En 
aquest sentit, insisteix en 
l’exigència de resoldre 
l’infrafinançament crò-
nic, xifrat en 5.000 milions 
d’euros, que pateix el siste-
ma de salut català.

continuar garantint les 
prestacions del sistema 
de salut i assistencial i 
protegir l’economia pro-
ductiva amb un pla de 
xoc de Treball, dotat amb 
184 milions d’euros. El do-
cument preveu alhora la 
posada en marxa de grans 
planificacions per qüesti-
ons estratègiques de país, 
com ara la transformació 
del model agroalimenta-
ri, la lluita contra el can-
vi climàtic o la mobilitat 
sostenible. Els projectes 
s’implementaran en dife-
rents fases en un horitzó 
que abasta fins a les dues 

dècades vinents. Aquests 
s’agrupen al voltant de 
cinc eixos que dibuixen 
el model social, econòmic 
i institucional cap al qual 
ha d’avançar Catalunya 
en els pròxims anys i que 
posa el focus en la digita-
lització i la transició eco-
lògica. 

diGitaLització i tRansició 
EcoLòGica: PiLaRs dE La 
REcuPERació

La meitat del pressu-
post del nou pla, uns 16.000 
milions d’euros, es desti-
narà a la transició eco-
lògica, que preveu dotar 

❱ Es fixen vint grans projectes de país estructurats al voltant d’uns eixos prioritaris: l’economia de la vida,  
la digitalització, la societat del coneixement i la transició energètica

 FOTO: JOrdi Bedmar

2760 milions d’euros s’invertiran al 2020 Distribució dels 31.765 milions d’euros segons eixos
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Igualada Comerç engega 
un canal web, canaligua-
ladacomerc.cat, perquè 

sigui una línia directa amb 
els comerços associats i els 
ciutadans. Està adaptat per a 
ser utilitzat en qualsevol pla-
taforma (PC, Tablet o smart-
phone).
Aquesta nova iniciativa 
d’Igualada Comerç per-
segueix tres objectius. En 
primer lloc crear una línia 

oberta i directa amb els co-
merciants i els ciutadans. A 
més, l’entitat demana que 
els ciutadans els facin arri-
bar les inquietuds, aportaci-
ons, observacions, queixes i 
propostes sobre el comerç a 
Igualada. També sobre l’ex-
periència viscuda pel confi-
nament i del post-Covid.
Un altre objectiu que es pre-
tén és el d’elaborar un Pla 
d’Actuació en cas de confi-
nament. El sector comerci-
al ha de poder reflexionar 

i valorar sobre el que ha 
passat i el que està passant 
per a poder estar preparat i 
ser més fort en cas de tor-
nar a patir una situació de 
confinament. Per això es 
demana les aportacions, ex-
periències i propostes tant 
dels comerciants com dels 
ciutadans.
A canaligualadacomerc.cat 
també s’ofereix, tota la in-
formació i documentació 
d’interès pels comerciants 
sobre el COVID19

Igualada Comerç obre un canal web 
per connectar comerciants i ciutadans

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest proper setem-
bre s’obrirà a Iguala-
da una nova residèn-

cia per a gent gran. Ho farà 
al número 41 del carrer Sant 
Carles, ubicada en ple centre 
d’Igualada, a l’antic edifici de 
la Mútua Igualadina. La nova 
residència, sota el nom de Co-
lisée Igualada, comptarà amb 
91 places distribuïdes en un 
total de quatre pisos pensats 
en tot moment per a cobrir 
les necessitats i desitjos de les 
persones grans que requerei-
xen unes cures continuades i 
volen viure la residència com 
una perllongació del seu habi-
tatge.
L’obertura d’aquest centre 
compta amb una inversió de 
7,5 milions d’euros i es pre-
veu la a creació d’aproxima-
dament 65 llocs de treball 
directes. La nova residència 
acollirà una amplia terras-
sa exterior, espais amb llum 
natural, sales d’estar confor-
tables per a trobades famili-
ars i un servei de menjador 
amb menú adaptat a totes les 
particularitats de salut i pre-
ferències dels residents. Així 
mateix, els residents podran 
gaudir d’un ampli programa 
d’activitats i una multiplicitat 
de serveis dirigits a millorar 
les seves capacitats cogniti-
ves, mantenir l’activitat física 

i tenir cura del seu benestar 
personal a través d’un servei 
de psicologia, fisioteràpia, re-
habilitació i perruqueria. 
El centre disposarà, a més a 
més, d’una unitat per a per-
sones afectades de demència 
que oferirà una atenció sani-
tària i social personalitzada 
amb l’objectiu de retardar al 
màxim el desenvolupament 
de la malaltia neurodegenera-
tiva mitjançant teràpies cog-
nitives, el seguiment continu 
del seu estat de salut i progra-
mes lúdics i de temps lliure.
Prevenció, seguretat i higi-
ene: les claus del nou centre
«En aquests moments, l’inte-
rior del centre s’està adaptant 
als requeriments de preven-
ció, higiene i seguretat neces-
saris per tal de salvaguardar la 
salut dels nostres futurs resi-
dents. Ara més que mai, vo-
lem garantir una estància se-
gura alhora que ofereix un alt 
nivell de confort i la màxima 
comoditat dels futurs usuaris 
i les seves famílies», apunta 
Marc García, director de la 
futura residència. 
En aquest sentit, seguint es-
trictament les pautes i reco-
manacions de les autoritats 
sanitàries i governamentals, 
Grup Colisée està treballant 
en la implementació de les 
mesures de prevenció per tal 
d’evitar l’entrada del corona-
virus al nou equipament i ga-

d’una cabina habilitada per a 
les visites; mampares de se-
paració, per delimitar els es-
pais de visites de familiars en 
sales; expositor amb guants i 
mascaretes a la porta d’accés 
al centre, solucions hidroal-
cohòliques i desinfectant per 
a sabates i roba; una barrera 
de protecció per a la zona de 
recepció i senyalització per a 
garantir les distàncies de se-
guretat. 
Així mateix, en col·laboració 
amb les autoritats sanitàries, 
la companyia està treballant 
en un pla de contingència 
adaptat a les característi-
ques pròpies del nou cen-
tre i en l’aprovisionament 
d’equips de protecció indivi-
dual (EPIs) per a garantir la 
seguretat i el benestar dels 
usuaris i de les persones que 
treballaran en el nou equipa-
ment. 

«La seguretat d’aquest nou 
centre és ara una de les nos-
tres màximes prioritats, jun-
tament amb garantir un mo-
del d’assistència de qualitat 
als futurs usuaris. A l’inici 
de la crisis sanitària, ja vam 
treballar de forma conjunta 
amb l’Ajuntament d’Igualada 
per tal de posar les nostres 
instal·lacions a disposició 
del municipi com a equipa-
ment extraordinari si cal-
gués incrementar la capaci-
tat d’atenció hospitalària. Per 
sort, finalment no va arribar 
a fer-se servir, però això ens 
ha permès avançar en bona 
part de les mesures de segu-
retat», destaca el futur direc-
tor del centre. 
Ara, el centre avança en les 
obres per tal de complir les 
seves previsions i garantir la 
seva obertura el pròxim mes 
de setembre. 

rantir una obertura 100% se-
gura a través de la instal·lació 

La nova residència per a gent gran obrirà al setembre

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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ANOIA / LA VEU 

La Comissió de Territori 
de Catalunya (CTU) ha 
aprovat definitivament el 

Pla director urbanístic (PDU) 
de les Vies Blaves, la nova in-
fraestructura viària impulsada 
l’any 2015 per la Diputació de 
Barcelona, formada per 306 
quilòmetres de camins per a vi-
anants i ciclistes que transcorre 
paral·lela a les lleres dels rius 
Llobregat, Anoia i Cardener, i 
que suposarà una inversió de 
45 milions d’euros a càrrec de 
la Diputació.
El Pla director urbanístic, 
redactat per la Diputació de 
Barcelona i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, crea 
un marc urbanístic i territorial 
adequat per recuperar, difon-
dre i fer accessibles els diver-
sos paisatges culturals i natu-
rals situats al llarg de les lleres 
d’aquests tres rius de la demar-
cació de Barcelona.
El document aprovat incenti-
varà el coneixement dels ele-

ments arquitectònics, arque-
ològics i socioculturals amb 
la màxima integració amb el 
paisatge pels que transcorre, 
tot recuperant la seva història 
i potenciant la seva difusió. En 
aquest sentit, el projecte recu-
pera camins històrics i crea 
noves possibilitats de connexió 
entre els municipis, amb la cre-
ació de punts de serveis, i reha-
bilita els elements patrimonials 
i paisatgístics al llarg del seu 
recorregut.
El Pla director urbanístic ser-
virà també per incrementar la 
qualitat de les activitats d’oci i 
salut i per augmentar la cons-
cienciació mediambiental en 
el conjunt del territori pels 
que passa. A nivell ambiental, 
la intervenció prevista és molt 
significativa, tant per l’exten-
sió dels camins com per la re-
llevància ambiental del medi 
fluvial on s’insereix, com una 
infraestructura de lleure a la 
natura, amb un ús ciclista o a 
peu, a baixa velocitat i de bai-
xa intensitat, que parteix de la 

premissa de proximitat al riu.
L’àmbit territorial del PDU 
aplega 59 municipis de set co-
marques, amb una població 
de més de 400.000 habitants. 
A més, un total de 5,2 milions 
de persones, el que suposa el 
70% de la població de Catalu-
nya, hi viu o es troba a menys 
de mitja hora de distància. Per 
la dimensió, el projecte signifi-
ca una actuació inèdita al sud 
d’Europa.
Els municipis inclosos en el Pla 
director urbanístic de les Vies 
Blaves de l’Anoia són: Argen-
çola, Cabrera d’Anoia, Capella-
des, Copons, Igualada, Jorba, 
la Pobla de Claramunt, la Torre 
de Claramunt, Piera, Rubió, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vallbona d’Anoia, Veciana i Vi-
lanova del Camí.

Elements estructuradors de 
les Vies Blaves
Les Vies Blaves seran de titu-
laritat pública i tindran, en ge-
neral, una amplada de tres me-
tres, excepte en casos com els 
espais de sensibilitat ambiental 
alta o molt alta, on es limita a 
dos metres. El règim d’usos 
previst serà principalment el 
de mobilitat de persones i bici-
cletes. S’admeten també altres 
modalitats de mobilitat soste-
nible sempre i quan es justifi-
qui la seva compatibilitat amb 
l’ús principal. 

Recorregut en tres branques: 
Llobregat, Cardener i Anoia
Les Vies Blaves s’estructuren en 
tres branques: la del Llobregat, 
la del Cardener i la de l’Anoia. 
La Via Blava Llobregat recor-
rerà 174 quilòmetres des de 
les fonts del riu, a Castellar de 
n’Hug, fins a Martorell, unint 
indrets com Sant Benet de Ba-
ges, Montserrat i 15 colònies 
tèxtils. El recorregut principal 
es podrà completar amb fins a 

gairebé 90 quilòmetres més de 
possibles variants i enllaços. 
La Via Blava Llobregat suposa-
rà una inversió de 22 milions 
d’euros.
La Via Blava Anoia seguirà el 
riu des de Jorba fins a Mar-
torell, on s’unirà amb la Via 
Blava Llobregat. Tindrà 65 
quilòmetres de longitud que 
transcorreran per les comar-
ques de l’Anoia, l’Alt Penedès 
i el Baix Llobregat. Requeri-
rà una inversió de 12 milions 
d’euros.
A la Via Blava Cardener s’ha-
bilitaran 52,6 quilòmetres 
d’itineraris pel Bages, entrant 
a la demarcació de Barcelona 
per Cardona i confluint amb la 

Via Blava Llobregat a Castell-
galí. La inversió prevista és de 
10 milions d’euros.
Pel que fa a la localització de les 
portes d’entrada a les Vies Bla-
ves, el PDU en proposa 37, de 
les quals 21 portes son a la Via 
Blava Llobregat, set portes a la 
Via Blava Cardener, i 9 portes 
a la Via Blava Anoia, que do-
nen accés a 33 poblacions. I pel 
que fa a la localització dels no-
des, a més de la intersecció de 
la Via Blava amb els camins GR 
també s’identifica la intersecció 
amb altres camins com el camí 
de Sant Jaume, camí dels Bons 
Homes, camins de la Sal, la ruta 
Intercatalunya o la ruta de les 
Colònies Tèxtils del Llobregat.

Aprovació definitiva del Pla director urbanístic del 
projecte Vies Blaves Llobregat, Cardener i Anoia
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Mapa de les tres branques de les Vies Blaves 

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Seguint amb el procés ini-
ciat en el 14è Congrés 
del PSC el passat desem-

bre de 2019 l’Agrupació Soci-
alista de Vilanova del Camí 
va celebrar el dia 29 de juliol 
l’Assemblea extraordinària per 
escollir la nova Comissió Exe-
cutiva local.
L’Assemblea va transcórrer 
amb un marcat sentit cons-
tructiu i amb voluntat de re-
prendre la dinàmica de fun-
cionament de l’Agrupació a 
través de la seva Assemblea.
Es va presentar a una proposta 
de nova Comissió Executiva 
que va ser votada per unani-
mitat dels militants presents 
que estarà conformada per les 
següents companyes i com-
panys:
Primera Secretaria:   Eva Va-
dillo
Secretaria d’Organizació i for-
mació: Marta Trucharte

Política Municipal: José Sau-
cedo 
Gestió Econòmica: Carlota 
Silva 
Polítiques de Campanya:  Cruz 
Granados i Manuel Suero 
Polítiques envers la Dona y 
Polítiques Socials: Felicidad 
Ruiz 
Polítiques  d’àmbit juvenil: 
Roger Manzano
Vocal: Carlos García
Amb aquesta nova direcció 
local des del PSC de Vilano-
va del Camí volem empren-
dre els reptes polítics i socials 
del nostre municipi d’acord 
amb les ponències aprovades 
al darrer Congrés del partit i 
sobretot atendre les necessi-
tat i les demandes socials del 
nostre municipi, especialment 
en el marc de la situació gene-
rada per la COVID-19, amb 
la màxima vocació d’obertura 
i participació a tots els i les 
militants, simpatitzants i ciu-
tadania en general.

Nova Comissió executiva 
local del PSC vilanoví

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La construcció del Cruyff 
Court Vilanova del Camí 
es consolida plenament 

amb el compromís acordat 
aquesta setmana per part de la 
Fundació Johan Cruyff i l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
Plegats han signat el conveni 
que estableix les condicions de 
col·laboracions per a la cons-
trucció d’aquest camp de futbol 
de gespa artificial a la zona de 
lleure de Les Moreres. 
La signatura del conveni, aquest 
dimecres, ha anat a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte i 
de la directora de la divisió es-
panyola de la Fundació Johan 
Cruyff, Pati Roura. També han 
participat a la rúbrica el regi-
dor d’Esports Rafael Gabarri i 
Sander Waare el subdirector de 
la Fundació i coordinador dels 
Cruyff Court.
Noemí Trucharte valora amb 
gran satisfacció el projecte, “les 
obres del qual s’iniciaran en els 
propers dies”. Segons les previ-
sions fetes, podria estar enllestit 
a finals de l’estiu. L’alcaldessa vi-
lanovina destaca també el valor 
“d’aquesta important inversió al 
municipi que permetrà ampliar 
les instal·lacions esportives per 
al jovent”, en aquest cas amb 
unes pistes obertes.
Per mitjà del conveni, la Funda-

ció Cruyff es compromet a in-
vertir una mica més de 137.000 
euros per a la realització de la 
instal·lació esportiva als ter-
renys del carrer dels Ducs, a 
la zona de lleure Les Moreres, 
contigua a l’INS Pla de les Mo-
reres. 
Per la seva banda, l’Ajuntament 
vilanoví aportarà una quantitat 
d’uns 11.261 € per a les obres. 
El conveni estableix també la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí en les 
activitats esportives a realitzar 
en el Cruyff Court Vilanova 
del Camí, com ara la celebració 
anual d’un campionat “Cruyff 
Courts 6vs6” i un esdeveniment 
de “Futbol per a joves amb 
capacitats diverses”. 
Estimular a la població jove a 
practicar més esport en gene-
ral i a fomentar la pràctica del 

futbol en particular. Aquesta és 
un dels principals objectius de 
la promoció dels Cruyff Court 
que fins, a la data, han estat ins-
tal·lats a diverses localitats espa-
nyoles i també als Països Baixos, 
entre altres.
“Fa aproximadament un any i 
mig que l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí va començar les 
negociacions per tirar endavant 
aquest projecte”, segons recorda 
Noemí Trucharte, després de 
conèixer l’experiència al mu-
nicipi de Sant Pere de Ribes. 
“Hem estat un municipi afortu-
nat”, afegeix.
La nova instal·lació esportiva 
vol contribuir a fomentar el 
benestar físic i mental dels jo-
ves, mitjançant l’exercici físic. 
A més, de manera particular, 
també persegueix la integració 
de diferents grups locals.

La Fundació Privada Johan Cruyff i 
l’Ajuntament segellen a creació del 
Cruyff Court Vilanova del Camí 

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió extraordinària de data 20 de juliol de 2020, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment la modi�cació del Reglament orgànic municipal de Calaf, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de trenta dies.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text del reglament es poden 
consultar a la seu electrònica municipal , durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació del 
present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat de�nitivament sense 
cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.
 

Tota la informació al taulell d'anuncis i edictes de l'Ajuntament de Calaf a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

Notaria de Carlos Calatayud Chollet,
Notario de Igualada, 

con domicilio profesional en Igualada,
Rambla Sant Isidre, números 31-33 

(C.P.08700).

Que en mi despacho profesional se sigue procedimiento 
para la
adveración del testamento Ológrafo otorgado por el señor 
Heriberto Bonet Marimon, fallecido en fecha 27 de noviem-
bre de 2019, siendo su último domicilio en Vilanova del 
Camí, calle Mayor, número 80
Por la presente se da publicidad al referido procedimiento 
al ignorarse la identidad o domicilio de descendientes, 
ascendientes o en su caso conviviente en unión estable de 
pareja de la testadora, si los hubiere, y, en defecto de unos y 
otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado; y todo 
ello a �n de que comparezcan en mi despacho profesional, 
sito en Igualada Rambla Sant Isidre, número 31-33, en 
horario laboral (mañanas de lunes a viernes de 9:00 horas a 
14:00 horas durante el plazo que �nalizará el SIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, a las 13:00 horas y puedan 
intervenir y presenciar las diligencias que se practiquen 
haciendo las observaciones que estimen oportunas sobre 
la autenticidad del testamento.

Igualada 14 de julio de 2020
Carlos Calatayud Chollet
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat dimarts 
28 de juliol s’ha posat 
en marxa el nou mo-

del de recollida pels residus 
voluminosos de Montbui. A 
partir de les quatre de la tarda, 
segons els horaris concertats 
prèviament, es va procedir a 
fer la primera recollida porta a 
porta d’aquests residus. 
El funcionament del servei 
és senzill. Es recullen porta a 
porta tots aquells voluminosos 
que es concerten prèviament. 
Per fer-ho, cal trucar al núme-
ro de telèfon de l’Ajuntament 
montbuienc 938034735, o bé 
escriure un correu electrònic a 

montbui.mediambient@mont-
bui.cat. Un cop fet aquest trà-
mit, caldrà dipositar els residus 
davant del portal de casa, unes 
hores abans de l’hora concerta-
da per a la recollida. En princi-
pi s’estableix un dia de recollida 
setmanal porta a porta, que 
serà els dimarts, sempre havent 
concertat la recollida. 
Cal dir que es retiraran els 
residus admesos a la recollida 
porta a porta com ara mobles 
(sofàs, portes, armaris, taules 
i cadires,...), electrodomèstics, 
matalassos, somiers o poda. 
L’objectiu d’aquest servei és do-
nar resposta a l’abandonament 
de mobles i andròmines al car-
rer fora. 

Des de l’Ajuntament s’estarà 
amatent per detectar possibles 
males pràctiques i s’informa-
rà als veïns i veïnes propers al 
punt on es detecti mala pra-
xis. Per altra banda, també es 
clausuraran els punts habituals 
d’abandonaments amb la nete-
ja i la senyalització dels matei-
xos.
Cal recordar que altres residus 
com la runa, vidres o pneumà-
tics s’hauran de traslladar a la 
deixalleria municipal. Tampoc 
no es recolliran residus proce-
dents d’activitats econòmiques. 
L’horari d’atenció de la deixa-
lleria és de dimarts a divendres 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 hores, 
i els dissabtes de 9 a 14 hores.

Montbui va estrenar el nou servei de 
recollida porta a porta de voluminosos

MONTBUI / LA VEU 

El passat dijous 23 de ju-
liol va tenir lloc el lliu-
rament de premis del 

Concurs de Dibuix Infantil i 
Juvenil “Primavera Confinada”, 
celebrat a Mont-Àgora, i que va 
anar a càrrec de l’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez i de la regidora 
de Cultura, Festes i Gent Gran 
montbuienca Sara Bergantiño. 
El concurs es va organitzar 
durant el mes de maig amb la 
col·laboració de l’empresa local 
Proembasa, de la Unió d’Esta-
bliments de Montbui i de l’enti-
tat “Viu la festa”.
Es dividia en quatre categori-
es: A (de 3 a 5 ays), B (de 6 a 
8 anys), C (de 9 a 11 anys) i D 
(de 12 a 14 anys). Els premis als 
guanyadors i guanyadores han 
estat obsequis valorats en 100 
euros (primers classificats), 50 

euros (segons classificats) i 25 
euros (tercers classificats).
- A la categoria dels més menuts 
A, primer premi per a Èric Vic-
ho; segon lloc per a Max Grifé i 
tercer lloc per a Leyre Guzmán.
- A la categoria B, el primer lloc 
va ser per a Dídac Vicho, segon 
premi per a Candela Agüera i 
tercer guardó per a Genís Pa-

dró.
- A la categoria C, el primer pre-
mi va ser per a Martina Sánc-
hez, segon guardó per a Noa 
Hernández, i el tercer va corres-
pondre a - Èlia Sánchez. 
A la categoria D, primera posi-
ció per a Alba Garcia, segon lloc 
per a Lola Agüera i tercer premi 
per a Joel Hernández.

Lliurats els premis del concurs de dibuix 
infantil i juvenil “Primavera confinada”

MONTBUI / LA VEU 

Entre els mesos d’abril i 
juny ha estat en marxa 
la campanya solidà-

ria “Jo estic amb Montbui i 
col·laboro”, proposta que va 
néixer a petició del president 
de l’Hoquei Club Montbui, 
Manuel Roman i del director 
d’activitats de MontaQua, 
José Antonio Gonzàlez.
La campanya s’ha organit-
zat pel Servei  d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui 
amb els suports de Mont-
Aqua i de l’entitat “Artesanas 
de Corazón”, i essent a bene-
fici del Banc dels Aliments.
 Es tractava d’una campanya 
que, a través de la implica-
ció de persones de l’àmbit de 
l’esport del municipi, busca-
va recaptar fons per desti-
nar-los íntegrament al Banc 
dels Aliments de Montbui. 
Durant els mesos de l’acti-
vitat es van dur a terme di-
ferents vídeos i activitats 
sensibilitzadores, i diferents 

persones i entitats de l’esport 
montbuienc van aportar el 
seu granet de sorra a la ini-
ciativa. En finalitzar la cam-
panya es van recollir 3.728 
euros.
El dijous 23 de juliol va te-
nir lloc l’acte final d’aquesta 
campanya, amb la participa-
ció de les autoritats munici-
pals i d’algunes de les perso-
nes que hi van col·laborar.
Segons valoració feta pels or-
ganitzadors “aquest recapte 
ha estat molt necessari per a 
garantir l’arribada d’aliments 
i la seva distribució és per 
això que donem les gràcies 
a totes les persones que han 
aportat el seu granet de sorra 
per tal que es pugui atendre a 
la gent més necessitada i vul-
nerable davant la Covid19”. 
Els representants municipals 
assistents a l’acte van acordar 
tenir present al Banc d’Ali-
ments gestionat per “Artesa-
nas de Corazon” per a prope-
res activitats esportives i per 
promoure altres recaptes.

Final de la campanya 
solidària “jo estic amb 
Montbui i col·laboro”

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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les votacions dels Pres·
supostos Participatius 
d’aquest 2020 ja han 

arribat al final. Així de les 13 
propostes finalistes, 2 han re·
sultat les guanyadores, ja que 
han estat les més votades per 
part dels 252 poblatanes i po·
blatans  que han participat en 
el procés. Certament, ha votat 
un 13.85% del cens electoral 
(empadronats de més de 16 
anys). Els participants ho han 
fet presencialment a l’ajunta·
ment  o bé online a través de 

la web del municipi.
L’objectiu principal  ha estat 
implicar la ciutadania en la 
presa de decisions d’una part 
del pressupost municipal, fo·
mentant així la participació 
activa dels veïns i veïnes en la 
gestió municipal. 
La metodologia que s’ha uti·
litzat per decidir quines pro·
postes s’executaran ha estat 
molt senzilla: s’han escollit les 
més votades fins que aquestes 
han arribat a sumar els 35.000 
€ de pressupost estipulat.
Les propostes guanyadores 
han estat les següents:

Propostes guanyadores dels Pressupostos 
Participatius de la Pobla de Claramunt

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Aquest mes de juliol, 
Castellolí ha orga·
nitzat una recolli·

da d’aliments a través de la 
Tuga Solidària, que ha acon·
seguit recaptar 260 kg de 
queviures. Aquest dilluns, 
Joan Serra, alcalde de Cas·
tellolí, Illan Botines, gerent 
de Tuga Active Wear, i David 
Gubern, president del Club 
Excursionista UECANOIA, 
han realitzat la donació dels 
aliments a Creu Roja Anoia, 
que els distribuirà a les famí·
lies que més ho necessiten.
Illan Botines i David Gubern 
s’han reafirmat en la decisió 
de suspendre la cursa, ja que 
l’important ara és mirar pel 
bé de la gent i evitar qualse·
vol risc de rebrot. Han agra·
ït també la col·laboració de 
tothom que ha fet possible 

aquesta Tuga Solidària i que 
ha permès aportar un granet 
de sorra per ajudar als col·
lectius que més ho necessi·
ten.
Per la seva banda, Enric Mo·
rist, coordinador general 
de Creu Roja Catalunya, ha 
agraït enormement l’apor·

La Tuga Solidària de Castellolí recapta 260 kg 
d’aliments per Creu Roja Anoia

tació dels aliments, més ne·
cessaris que mai la situació 
actual derivada de la pan·
dèmia, i també tota la res·
ta d’accions solidàries que 
Castellolí realitza al llarg de 
l’any. Morist ha remarcat la 
importància de la solidaritat 
ja que granet a granet l’ajuda 

acaba sent molt gran.
Finalment, l’alcalde de Cas·
tellolí, Joan Serra ha destacat 
que des de l’inici de la legis·
latura van voler apostar per 
la solidaritat i que el poble 
ha respost molt bé a totes 
les iniciatives, des d’aquesta 
recaptació d’aliments, fins 
a les donacions de sang o el 
“Mulla’t”, una altra iniciativa 
celebrada recentment, que 
va recaptar prop de 200€ en 
venda de marxandatge i apo·
tacions econòmiques que es 
destinaran a la Marató de 
TV3, enguany dedicada a la 
lluita contra la Covid·19.
Els organitzadors de la cursa, 
l’Ajuntament de Castellolí, 
Tuga Active Wear i el Club 
Excursionista UECANOIA, 
esperen que l’any vinent la 
Tuga Trail de Castellolí es 
pugui celebrar amb normali·
tat el dia 1 de maig.

1. Neteja i il·luminació del 
camí a l’estació de tren: 172 
vots 

2. Instal·lar una pantalla de 
cinema a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal: 74 vots

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena posa en 
marxa un servei de taxi gratuït 
per als odenencs i les odenen·
ques que hagin d’anar al CAP 
de la Pobla de Claramunt, 
que, actualment, és el Centre 
d’Atenció Primària de referèn·
cia. El servei està destinat a les 
persones majors de 65 anys 
que no tinguin un mitjà per 
desplaçar·se o a aquelles que 
estiguin en una situació de 
vulnerabilitat.
Per ser usuari o usuària 
d’aquest transport primer cal·
drà trucar al CAP poblatà (Tel. 
938 086 500), que serà qui 
valorarà i autoritzarà el des·
plaçament, i trucarà a l’Ajun·
tament per donar el nom del 
o la pacient. Després s’haurà 
d’anar a l’ajuntament a buscar 
un val que se li haurà de lliurar 
al taxista. Aquest nou servei és 
possible gràcies al conveni que 
ha signat l’Ajuntament amb el 
taxista del poble.

Nou emplaçament pel con-
sultori
El consistori odenenc ja està 
treballant en l’adequació d’un 
nou espai pel consultori del 
nucli i adaptar·lo a les necessi·
tats sanitàries actuals. Aquest 
estarà ubicat al Centre Frater·
nal. 
La setmana passada respon·
sables del CatSalut ja es van 
trobar amb l’alcaldessa, Ma·
ria Sayavera, amb qui van vi·
sitar el nou espai que podrà 
respondre a les mesures hi·
giènic·sanitàries que la nova 
realitat ens imposa. Es preveu 
que pugui entrar en funciona·
ment el mes de setembre.

Servei de taxi 
gratuït per 
desplaçar-se al CAP 
de la Pobla
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PIERA / LA VEU 

El departament d’Em-
presa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera 

ha publicat una nova con-
vocatòria d’ajuts destinada a 
fomentar la creació de llocs 
de treball. Es poden benefi-
ciar d’una subvenció aquelles 
empreses i persones autòno-
mes que aquest 2020 hagin 
donat d’alta el seu negoci. 
Així mateix, es donarà un 
ajut a les empreses noves o 
ja establertes amb anterio-
ritat que hagin incrementat 
la seva plantilla respecte de 
l’any anterior, contractant 

persones que es trobaven en 
situació d’atur. El consistori 
pierenc té previst destinar a 
aquest ajuts una partida de 
20.000 euros.
El termini de presentació de 
sol·licituds finalitzarà el 30 
de setembre de 2020 o fins 
que s’exhaureixi el pressupost 
disponible. El tràmit s’ha de 
fer de forma telemàtica a tra-
vés de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. Per a qualsevol 
consulta, podeu contactar 
amb el Centre de Serveis La 
Bòbila a través del telèfon 93 
776 00 76 o enviant un correu 
electrònic a l’adreça empresa-
iocupacio@ajpiera.cat.

Convocatòria d’ajuts per 
afavorir la creació de 
llocs de treball

LA LLACUNA / LA VEU 

El pròxim 15 d’agost tin-
drà lloc a La Llacuna 
un e-bike, una ruta en 

btt pels paratges del municipi 
que inclou una mostra gas-
tronòmica de vins d’altura. 
L’objectiu de l’esdeveniment 
és donar a conèixer el territo-
ri, degustant els seus millors 
productes i gaudint dels seus 
paisatges. 
Després de l’èxit del Catalu-
nya e-bike Tour que va tenir 
lloc per diferents municipis 
de l’Anoia i que va organitzar 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
l’Ajuntament de La Llacuna 
ha volgut rescatar aquesta 
idea i adaptar l’esdeveniment 
a la modalitat d’un dia en el 
seu territori. Així, amb la 
col·laboració d’Anoia Turis-
me del Consell Comarcal de 
l’Anoia, s’ha organitzat el pri-
mer e-bike Day. 
La ruta que s’ha dissenyat és 
de 40 km amb el 60% del re-
corregut per corriols i la resta 
amb pistes i camins sense di-
ficultat. En passar pel Castell 
de Vilademàger, hi haurà una 
mostra de vins d’altura i en 
acabar, a l’arribada, a la pla-
ça porxada del poble, de nou 
un altre productor de la zona 

oferirà els seus vins, a la ve-
gada que hi haurà música en 
directe. Els participants que 
decideixin fer nit al poble, en 
alguna de les cases rurals del 
poble, l’endemà podran gau-
dir d’una altra ruta recoma-
nada.
L’activitat seguirà tots els pro-
tocols sanitaris. Així, s’ubi-
carà a la Plaça Major, una 
carpa a l’aire lliure perquè els 
inscrits puguin recollir el seu 
dorsal entre les 14 hores i les 
17 hores, les cues seran amb 
1,5 metres de distància en-
tre persones, amb mascare-
ta obligatòria i es prendrà la 

La Llacuna organitza un e-Bike 
Day per a donar a conèixer els seus 
paratges i gastronomia

temperatura. Per a més segu-
retat, hi haurà sortida lliure, 
de les 17:30 hores a les 18:00 
hores.
Amb l’e-bike Day, l’Ajun-
tament de La Llacuna, vol 
donar a conèixer el seu pa-
trimoni, atreure visitants 
perquè gaudeixin del poble 
a través d’una activitat salu-
dable. En definitiva, l’esport 
com a atracció de turisme 
de qualitat. Així ho explica-
va l’alcalde, Josep Parera, “l’ 
e-bike Tour ens permet posar 
en valor el patrimoni, la natu-
ra i la gastronomia del nostre 
municipi”.

Teatre Nu porta “Mrs. 
Brownie” a Piera
PIERA / LA VEU 

Dins el cicle de con-
certe MEV 2020, la 
companyia Teatre 

Nu porta el seu espectacle 
Mrs. Brownie avui diven-
dres a les 10 de la nit al Gall 
Mullat
Mrs. Brownie és un especta-
cle musical, un homenatge 
a la música negra america-

na, que compta amb la veu 
i la interpretació de l’actriu 
i cantant Laura Guiteras, i 
amb l’humor i el virtuosisme 
del pianista i actor Abel Bo-
quera. Una proposta plena 
d’humor, tendresa i diversió 
que ha voltat moltíssim i que 
fa gaudir jovent i adults amb 
l’entusiasme i la música d’una 
diva del funk, el soul, el blu-
es, el jazz… i la xocolata.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió extraordinària de data 20 de juliol de 2020, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança reguladora per a la concessió d'ajuts excepcionals destinats a 
estudiants de famílies que no disposen de connexió wi� a les seves llars, i sotmetre’l a informació 
pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text de l’ordenança es poden 
consultar a la seu electrònica municipal , durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació del 
present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’ordenança esdevindrà aprovat de�nitivament sense 
cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.

Tota la informació al taulell d'anuncis i edictes de l'Ajuntament de Calaf a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

ANUNCI
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
25 de maig de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment la modi�cació del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Calaf, i sotmetre’l a informació pública per 
un període de trenta dies.
Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament publicant-se el text 
íntegre en el Butlletí O�cial de la Província del dia 3 d’agost 
de 2020, amb el número de registre 2020020653.
 
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde. 
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades rebrà del Pla 
Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya 250.000 

euros. El PUOSC és una lí-
nia de subvencions de la Ge-
neralitat de Catalunya per a 
inversions amb l’objectiu de 
cooperar en el finançament 
de les obres i serveis de com-
petència municipal i és vigent 
durant el període 2020-24.
El projecte escollit ha estat 
el del Nean-Parc Prehistòric 
de Capellades, amb un pres-
supost final de 465.558 euros 
i preveu millores i actuaci-
ons diverses en el conjunt de 
l’Abric Romaní i també en el 
recorregut de la Cinglera del 
Capelló. 
En destaquen accions de mi-
llora de l’eficiència energètica 
i de les condicions de segu-
retat. Així, la il·luminació de 
la Ronda serà substituïda per 
enllumenat Led-EP14 seguint 
les recomanacions de l’estudi 
energètic elaborat per la Di-

putació de Barcelona, i la ba-
rana actual deixarà pas a una 
barana de seguretat no esca-
lable. Finalment el projecte 
contempla també la creació 
de places d’aparcament per a 
diversos tipus de vehicles.
Tot i mostrar-se satisfet amb 
l’adjudicació, l’equip de go-
vern ha presentat una al·le-
gació per intentar avançar-ne 
els terminis, ja que la resolu-
ció inicial preveu l’execució 
per al 2023. “Es tracta d’un 
projecte estratègic no només 
per a Capellades i el nostre 
Ajuntament té prou capacitat 
per finançar la quantitat no 
subvencionada encara, així 
que presentarem una al·lega-
ció per avançar l’actuació al 
2021 –ha manifestat l’alcalde, 
Salvador Vives-. La Generali-
tat ha valorat força positiva-
ment el projecte –i la prova 
és que hem aconseguit la mà-
xima quantitat possible per a 
municipis de les nostres ca-
racterístiques-, així que segur 
que podrem millorar l’acord”.

Capellades aconsegueix 
250.000 euros per al Parc 
Prehistòric

CAPELLADES / LA VEU 

A partir del dilluns 3 d’agost 
la Biblioteca El Safareig de 
Capellades tancarà per va-
cances. El servei es repren-
drà el 31 d’agost.
Com és habitual quedarà 
oberta la bústia per al re-
torn dels llibres, col·locada 
a l’entrada de l’equipament.
Una altra manera de conti-
nuar gaudint de la lectura 
és a través de l’ebiblio, que 
permetrà descarregar-se els 
ebooks, només amb el car-
net de la biblioteca.
Aquesta serà la darrera set-
mana per fer les reserves 
que es vulgui. Recordem 
que es pot fer les sol·licituds 
per telèfon -938011781- o 
per correu electrònic –b.ca-
pellades.es@diba.cat- 
Aquesta setmana les sales són 
obertes a la meitat de la seva 
capacitat tant per estudiar com 
per connectar-se a internet.

Vacances a la Bi-
blioteca El Safareig 
de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

L’Auditori de la Font Cuitora 
acollirà una bona propos-
ta musical dissabte a la nit: 
Paula Peso. Una cantant bar-
celonina que amb el seu estil 
barreja R&B, funk i inspiraci-
ons de soul, amb una veu po-
derosa que embolcallarà els 
assistents.
A Capellades vindrà a presen-
tar el seu primer disc Teach 
You Right. Un treball fresc i 
dinàmic que beu del funk, el 
soul, la música urbana… amb 
un “groove” molt personal de 
l’artista que s’expressa a partir 
de les seves lletres.
L’accés al concert és gratuït, 
però per controlar l’accés i li-
mitar el nombre d’assistents i 
així poder garantir la distàn-
cia de seguretat, cal fer reser-
va d’espai a través de la plata-
forma entrapolis.com
Aquest concert, que comen-
çarà a les 20:30, es una de 
les propostes que ens arriba 
des del Taller de Músics. Fa 
ja unes quantes edicions que 
per la Festa Major de Capella-
des s’inclou algun dels artis-
tes del Taller.

Aquest dissabte, 
música a l’auditori 
de la Font Cuitora

CAPELLADES / LA VEU 

Els representants del 
Consell Escolar Muni-
cipal s’han reunit per 

valorar com ha anat aquest 
curs 2019-20, clarament con-
dicionat per la pandèmia del 
Covid-19. 
Així ho va destacar l’alcalde, 
Salvador Vives, qui va donar 
la benvinguda als assistents 
i els va agrair la tasca desen-
volupada durant el confina-
ment. Seguidament va pren-
dre la paraula la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
qui reforça les paraules de 
l’alcalde i comença amb l’or-
dre del dia. 
Entre els punts destacats de 

la sessió hi ha l’aprovació dels 
dies de lliure disposició, que 
seran el 30 d’octubre, 7 de de-
sembre, 12 de febrer i 24 de 
maig.
Es valora de manera molt 
positiva la consolidació de 
la proposta “Anem al Tea-
tre”, que se seguirà oferint 
en aquesta edició. També es 
treballarà per mantenir altres 
iniciatives molt consolidades 
com ara els Patis Oberts, tot 
i que caldrà estudiar la via-
bilitat o de quina manera es 
podrà realitzar. Es decideix 
també continuar amb la pro-
posta del Consell d’Infants, 
que seguirà treballant amb 
els projectes iniciats el darrer 
curs.

Darrera reunió del Consell 
Escolar Municipal

CAPELLADES / LA VEU 

A partir de la setmana vinent 
començaran les  tasques de 
manteniment de pintura vial. 
Paulatinament s’anirà actuant 
per zones concretes.
Es pintarà senyalització groga 
per no aparcar en llocs con-
crets com la zona de la dei-
xalleria mòbil. Es repintarà el 

Passeig Miquel i Mas, Concep-
ció i al centre de la vial.
Una altra intervenció prevista 
és a la cruïlla del carrer Ca-
talunya amb avinguda Mati-
es Guasch, on fins ara hi ha 
provisionalment amb tanques 
marcada la prohibició d’entrar. 
Es col·locaran les senyals per-
tinents i la senyalització al terra 
amb nova zona d’aparcament.

Es repintarà la senyalització vial 
dels carrers de Capellades

Interessats trucar:
636 92 52 98
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha aconse-
guit desencallar el pla 

urbanístic que ha de perme-
tre reubicar l’INS Vallbona 
d’Anoia i l’ampliació d’espais 
comuns del CEIP Josep Mas-
clans. L’equip de govern cele-
bra haver pogut desencallar la 
situació després que la manca 
de consens entre els diferents 
governs i petites traves urba-
nístiques hagin provocat que  
l’institut i l’escola del munici-
pi portessin respectivament 
12 i 15 anys en barracons. 
El ple de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia ha aprovat 
d’una banda la verificació de 
la modificació del text refós 
que han fet els promotors 
del sector on s’ha d’ubicar 
el nou institut i l’ampliació 
de l’escola primària, que era 
un dels requisits que dema-
nava Urbanisme per aprovar 
definitivament el pla parcial. 
Així, un cop sigui aprovada 
aquesta darrera modificació 
per part d’Urbanisme, es po-
drà fer l’aprovació definitiva 
del pla en seu de ple i final-
ment els promotors podran 
cedir els terrenys a l’Ajun-
tament, que serà qui els ce-
dirà a la Generalitat per fer 

Vallbona podrà reubicar 
l’Institut i ampliar 
l’escola

realitat el nou SES-CEIP. A 
partir d’aquí, el Departament 
d’Educació podrà començar 
a treballar amb el projecte de 
l’edifici i en un màxim de dos 
anys la zona haurà d’estar ur-
banitzada.
L’altre punt que impedia tirar 
endavant el pla parcial era el 
fet que Vallbona havia supe-
rat  el consum màxim permès 
de l’aqüífer Carme-Capella-
des. Així, el ple municipal 
també ha aprovat un conveni 
per obtenir també subminis-
trament d’aigua potable des 
d’Aigües Ter-Llobregat. Jun-
tament amb aquest conveni 
s’ha aprovat l’ordenança de 
l’aigua que ha permès actu-
alitzar uns preus desfasats 
i ajustar-los al nou submi-
nistrament; també permetrà 
afegir-hi una tarifació social, 
i preus especials per a famí-
lies nombroses i per a fuites, 
que les factures actuals no 
contemplaven.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ja compta 
amb el ‘Stolpersteine’, 

un tipus de llamborda grava-
da que recorda les persones 
deportades a camps nazis, 
que té previst col·locar davant 
de la casa on va néixer el vall-
bonenc Domènec Ferrer Tor-
rents el proper 15 d’octubre, si 
la situació de la pandèmia de 
COVID-19 ho permet. El 22 
de juliol l’alcaldessa Meritxell 
Baqué i els regidors Roc Far-
reras i Jordi Rabell van anar a 
recollir la pedra al Memorial 
Democràtic.
Els encarregats de penjar el 
‘Stolpersteine’ serien alumnes 
de l’INS Vallbona d’Anoia, 
per simbolitzar els ciutadans 
del futur que hauran de se-
guir encarregant-se de de-
fensar la memòria històrica i 
democràtica; després sonarà 
‘El cant dels ocells’ en honor a 
la memòria de Ferrer i de les 
altres víctimes de l’Holocaust. 
Els actes acabarien el cap de 
setmana del 17 i 18 d’octubre 
amb una taula rodona amb 
l’Amical de Mauthausen.
Vallbona d’Anoia es va adherir 
el 2018 a la Xarxa de memòria 
i prevenció del feixisme. Mai 
més de l’Amical Mauthausen, 

que té com a base el món lo-
cal, a través de convenis amb 
ajuntaments, entitats i cen-
tres educatius, amb el suport 
d’institucions i governs supra-
locals. L’adhesió permet que 
l’Ajuntament i l’entitat col·la-
borin en projectes pedagògics, 
xerrades, conferències i expo-
sicions, cicles de cinema sobre 
la deportació, entre d’altres.
Domènec Ferrer Torrents va 
néixer el 26 de juliol del 1912 
a Vallbona, fill de Domingo 
Ferrer Sabaté i de Dolors Tor-
rents Torres. Va ser alumne 
de l’escola de Vallbona fins el 
curs 1924-1925, data en què 
deixa de constar al registre 
del professorat del centre. Se 
suposa que durant la dècada 

Vallbona d’Anoia col·locarà 
a l’octubre el ‘Stolpersteine’ dedicat 
a Domènec Ferrer

dels anys 20 va anar a viu-
re als voltants de Barcelona. 
Tant Domènec com el seu 
pare apareixen ressenyats al 
llibre de Montserrat Roig ‘Els 
catalans als camps nazis’. De 
cara a l’acte d’aquest octubre, 
el consistori vallbonenc va 
demanar la col·laboració dels 
veïns per tal de complementar 
i contrastar les dades biogràfi-
ques de Ferrer.
Pel que fa al ‘stolpersteine’, és 
una paraula alemanya que vol 
dir ‘pedra que fa ensopegar’. 
Aquestes plaques individua-
litzades recorden els depor-
tats als camps nazis i formen 
part d’un projecte que relaci-
ona art i memòria de l’escultor 
Gunter Demning.

El ple municipal desen-
calla el Pla parciad’or-

denació i també ha 
aprovat un conveni i 
una nova ordenança 

sobre l’aigua
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
va celebrar el passat 
dilluns 20 de juliol un 

nou Ple ordinari. 
Després que a la darrera ses-
sió el regidor de cultura, Jor-
di Fitó, renunciés a la seva 
acta, Teresa Maria Bujons 
-qui actualment estava com a 
comissionada de l’Àrea Soci-
al assumint tasques vincula-
des amb serveis socials i resi-
dència- ha entrat a l’equip de 
govern. D’aquesta manera, 
l’actual regidora d’Esports 
i Participació Ciutadana, 
Mercè Biosca, assumirà Cul-
tura i Teresa Maria Bujons 
assumirà Benestar Social, 
Salut i Gent Gran.
La resta de punts de l’ordre 
del dia del Ple van ser: 
- Revisió anual del padró de 
Calaf amb 3.656 persones 
(Aprovat per unanimitat)
- Aprovació de les festes lo-
cals de Calaf - divendres 5 de 
febrer i dilluns 6 de setembre 
- per al 2021 (Aprovat per 
unanimitat) 
- Aprovació del ROM (Re-
glament Orgànic Munici-
pal) per incloure les sessions 
telemàtiques i el funciona-

ment amb què s’han de regir. 
(Aprovat amb 9 vots a favor 
i 1 abstenció per part de 
JUNTS per Catalunya) 
- Adhesió al Pacte dels al-
caldes i alcaldesses pel Cli-
ma i l’Energia adoptant el 
compromís d’elaborar un 
pla d’acció a complir en els 
darrers dos anys que inclo-
gui accions, mesures i indi-
cadors per tal de mitigar els 
efectes del canvi climàtic i 
els gasos d’efecte hivernacle 
a nivell municipal (Aprovat 
per unanimitat)
- Aprovació de les ordenan-
ces específiques de les beques 
culturals per tal d’acostar 
l’oferta cultural del municipi 

- teatre, música, dansa, etc. 
- als joves de Calaf (Aprovat 
per 9 vots a favor i 1 absten-
ció per part de JUNTS per 
Catalunya)  
- Aprovació de l’ordenança 
reguladora per la concessió 
d’ajuts excepcionals desti-
nats a estudiants de famílies 
que no disposen de connexió 
wifi (Aprovat per unanimi-
tat)
- Aprovació del Pla Estratè-
gic de Subvencions 2020-23 
per planificar aquests ajuts 
a partir del que estableix la 
llei general i determinar uns 
criteris i requisits tècnics per 
cada àrea i garantir una cohe-
rència a l’atorgament de sub-
vencions (Aprovat per 9 vots 
a favor i 1 abstenció per part 
de JUNTS per Catalunya)
- Aprovació de la sol·licitud 
de la pròrroga del conve-
ni del Centre de Dia (Casa 
Gimferrer) que actualment 
gestiona la Fundació Auria 
d’Igualada (Aprovat per una-
nimitat) 
- Aprovació de l’adjudicació 
de contracte de subminis-
trament mitjançant l’arren-
dament amb manteniment 
(rènting) d’un camió-com-
pactador pel servei de reco-

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles inicia 
una campanya de su-

port al comerç i a les empre-
ses de serveis del municipi, 
amb el suport de Diputació de 
Barcelona, com a una de les 
accions per tal d’impulsar el 
teixit econòmic davant la crisi 
de la pandèmia del Covid-19.
Tal com l’Ajuntament va avan-
çar el passat mes de juny, s’han 
destinat els diners pressupos-
tats i no gastats durant el 2020 
per a la campanya “Comprant 
a casa, hi guanyem tots!”. La 
iniciativa consisteix en repar-
tir un total de 26.000,00€ en 
vals descompte i targetes mo-
neder, per a bescanviar als co-
merços i serveis del municipi, 
i així incentivar i promoure la 
compra local.
Les persones empadrona-
des a Sant Martí Sesgueioles 
i que estiguin al corrent del 
pagament d’impostos i taxes 
municipals (cens del 14 de 
maig de 2020), durant l’últi-

Sant Martí Sesgueioles impulsa una campanya per 
dinamitzar el comerç local

El Ple de Calaf nomena Teresa Maria Bujons com a nova regidora
llida de residus (Aprovat per 
9 vots a favor i 1 abstenció 
per part de JUNTS per Cata-
lunya)
- Aprovació de la verifica-
ció del text refós del POUM 
del Barri Nou que proposa 
canviar una clau urbanística 
i suposa la cessió d’uns ter-
renys per part d’un particu-
lar per a zona verda i vials 
(Aprovat per 9 vots a favor i 
1 abstenció)

La futura planta de tracta-
ments de nitrats a debat 
Al torn de l’activitat de con-
trol els dos grups de l’opo-
sició van plantejar diferents 
qüestions vinculades amb 
les indemnitzacions dels 
regidors, contractacions, 
subvencions rebudes, paga-
ments a empreses davant la 
Covid-19, obres previstes a 
les instal·lacions esportives, 
ajuts, millora de les instal·la-
cions del cementiri, el futur 
tanatori i altres serveis a la 
gent gran. 
Un dels temes que va suscitar 
més debat en aquest punt de 
l’ordre del dia els dos grups 
de l’oposició va ser la cons-
trucció d’una futura planta de 
tractaments de nitrats al cos-

tat dels pous. Joan Caballoll 
de JUNTS va preguntar a 
què es destinaria una sub-
venció que s’havia rebut de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). L’equip de govern va 
explicar que s’havia presentat 
un projecte per aprofitar les 
aigües del subsòl i realitzar 
una planta de tractament de 
nitrats i que el projecte havia 
rebut la màxima puntuació 
per l’ACA  i que obtindrien 
segurament el 70% del cost 
total, sense que aquest sigui 
superior a 563.000 euros.
El GiC-VV va qüestionar 
aquesta opció, ja que consi-
deren que “el problema no 
és construir-la, sinó mante-
nir-la”. Badia va defensar que 
connectar a la Llosa del cavall 
suposaria pagar un preu més 
car de l’aigua i per tant, a la 
llarga, aquesta opció suposa-
ria un cost més elevat. Segons 
els informes que els havien 
presentat, el preu de l’aigua 
dels pous és de 0,1232 m3, el 
de la Llosa del caval es parla 
que seria de 0,7m3 i el de la 
planta calculen que serà de 
0,10 m3. Per tant, la previ-
sió és que amb quatre anys i 
mig quedaria amortitzada la 
construcció de la planta. 

ma setmana de juliol rebran a 
casa un talonari amb vals de 
descompte i una targeta mo-
neder. El talonari conté un 
total de 6 vals descompte per 
un valor de 4€, un per establi-
ment adherit a la campanya; 
es tracta d’un talonari nomi-
nal amb numeració persona-
litzada. La targeta moneder té 
un valor de 50€ per persona, 

i servirà per gaudir dels ser-
veis a les persones adherits 
a la campanya; aquesta serà 
distribuïda per unitat familiar 
amb l’import sumat de tots els 
seus integrants.
La campanya “Comprant a 
casa, hi guanyem tots!” dura-
rà quatre mesos; els descomp-
tes i la targeta seran vàlids a 
aplicar entre el 1/08/2020 i el 

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf va con-
vocar el passat mes de gener 
una plaça de vigilant muni-
cipal en règim de funcionari 
interí pel sistema de concurs 
oposició on s’hi han presentat 
quatres persones, tots homes. 
El procediment de selecció 
ha constat de diferents fases 
en què s’han realitzat proves 
d’aptitud física, coneixement 
de llengua catalana, un exa-
men amb una prova teòrica 
i una pràctica, un test psico-
tècnic, una entrevista i una 
valoració de mèrits. 
Joan Josep Boquera i Herrera 
ha estat l’aspirant que ha su-
perat totes les proves i avui 
divendres 24 de juliol ha fet 
la presa de possessió a la sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Calaf. 
Un cop passat el període de 
prova inicial i les baixes ac-
tuals de la plantilla, Calaf dis-
posarà definitivament de tres 
vigilants municipals.

Calaf incorpora 
un nou vigilant 
municipal

1/12/2020.
Aquelles persones que no vul-
guin gaudir del talonari o/ni 
de la targeta, se’ls donarà la 
possibilitat de dipositar-los en 
una urna habilitada a l’Ajun-
tament, i els diners es destina-
ran a altres projectes i serveis 
municipals.

Ajuts econòmics per a la po-
blació en motiu de la crisi 
del Covid-19
Des de l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, per tal de 
donar suport a la població 
davant la crisi de la pandèmia 
del Covid-19, s’han treballat 
diferents línies d’ajut per als 
santmartinencs i santmar-
tinenques.
A part de la campanya de di-
namització del comerç local, 
“Comprant a casa, hi gua-
nyem tot!”, durant el mes de 
juny i juliol també es van pu-
blicar diferents ofertes de fei-
na dins el Pla d’ocupació mu-
nicipal – Covid19, així com 
també s’ha impulsat un Banc 
del Temps al municipi.
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VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte 25 de 
juliol a la tarda els en-
torns de l’església ro-

mànica de Santa Maria de 
Veciana varen rebre la visita 
d’un nombrós grup de perso-
nes congregades per l’Ajunta-
ment de Veciana i el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI) per tal de donar 
a conèixer els resultats de l’ex-
cavació realitzada per aquesta 
entitat durant les dues darre-
res setmanes.
En l’acte de rebuda l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, va 
adreçar-se als assistents per 
agrair la gran tasca desenvo-
lupada pel CECI i alhora va 
aprofitar per recordar la ri-
quesa històrica i patrimonial 
del municipi. Així va esmen-
tar  les diverses esglésies ro-
màniques que es conserven 
actualment o altres indrets in-
teressants com és el castell de 
Segur que està sent restaurat 
pel propi ajuntament des de 
l’any 2015.
En representació del CECI va 
parlar Xavier Barberà que va 
posar l’excavació de Veciana 
com a exemple de les tasques 
de recerca i divulgació de la 
història de la comarca desen-
volupades des de l’entitat.
A continuació Pere Tardà, 
de l’empresa Cat Patrimoni, 
va fer una extensa  i acurada 
explicació de l’excavació rea-

litzada aquestes darreres dues 
setmanes i que dona continuï-
tat a la primera intervenció re-
alitzada l’any 1999. I és que en 
aquell moment ja es va veure 
que podria haver-hi impor-
tants estructures medievals i 
restes tardo antigues, però no 
es van arribar a excavar. Ara, 
gràcies a la iniciativa i suport 
econòmic del CECI i l’ajuda 
d’un grup de voluntaris i es-
tudiants d’arqueologia dirigits 
per l’empresa Cat Patrimoni, 
s’ha pogut localitzar una ne-
cròpolis tardo antiga (segles 
VI i VIII) i un edifici medie-
val de planta rectangular que 
seria dels segles XIII i XIV. A 
l’interior d’una de les sepultu-
res, s’ha localitzat un individu 
que anava acompanyat d’una 
sivella visigòtica dels segles 
VII-VIII. Pel que fa a la necrò-
polis tenim que s’han localit-
zat un seguit de tombes que 
tindrien una cronologia entre 
els segles VI i VIII. Es tracta-
ria de tombes tipus mausoleus 
o panteons on s’hi enterraven 
grups familiars. Les tombes 
van segellades amb un tipus 
de paviment romà conegut 
com a “opus signinum”, i algu-
nes d’elles tenen una coberta 
de llosa, mentre que se n’ha 
torbat alguna altre que es de 
tipus sarcòfag. Pel que fa a la 
part medieval les excavacions 
també han permès treure a la 
llum unes estructures mura-
ries que correspondrien a un 

Es localitza una necròpolis tardo antiga i un edifici 
medieval al costat de l’església de Santa Maria de Veciana

edifici d’entre els segles XIII i 
XIV. De moment es desconeix 
l’ús que podia tenir aquest 
edifici, però s’hi ha localitzat 
dues sitges que servien com a 
zones d’emmagatzematge un 
cop s’havia extret tot el gra. 
Es creu que, tant la necròpolis 
com l’església de Santa Maria 
de Veciana corresponien a un 
espai de culte que anava asso-
ciat a la població de la zona 
que vivía en cases disperses 
d’àmbit rural i sense cap nucli 
de població.
La trobada va acabar amb una 
visita guiada de l’església ro-
mànica de Santa Maria de Ve-
ciana per part de l’alcalde.

Necròpolis al costat de l’església de Veciana

Visita a les troballes, dissabte

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió extraordinària de data 20 de juliol de 2020, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment l'Ordenança especí�ca reguladora de les beques culturals, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de trenta dies.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el text de l'ordenança es poden 
consultar a la seu electrònica municipal, durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació del 
present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’ordenança esdevindrà aprovat de�nitivament sense 
cap acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.

Tota la informació al taulell d'anuncis i edictes de l'Ajuntament de Calaf a www.calaf.cat 

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde



Excel·lent Ral·lisprint de la Cerdanya de 
Xavi Carrillo i Oriol Córdoba

esports
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MUNTANYA / LA VEU 

Aquests passat cap de 
setmana ha estat in-
tens de debò per di-

verses seccions del Club Ex-
cursionista UECANOIA:
Divendres la secció de BTT va 
dur a terme la seva tradicional 
“sortida nocturna” per la zona 
de Rubió amb més de 35km i 
sopar a la meitat del recorregut. 
Dissabte i diumenge la secció 
de muntanya es van despla-
çar per pujar “La Múnia” de 
3134m, i van acabar pujant 
La Múnia, la Petita Múnia i 

el Sierra Morena sumant més 
de 1.500m de desnivell positiu 
Diumenge la secció de curses 
de muntanya van trobar-se 
per fer un entrenament per la 
zona del Turó de la Guàrdia i 
de pas conèixer alguna de les 
noves incorporacions a la sec-
ció.
La intenció dels responsables 
d’aquestes, i de les altres sec-
cions de l’entitat, és mentre les 
condicions ho permetin, anar 
realitzant aquestes trobades 
regularment i permetre així 
als socis conèixer com funcio-
nen les diverses seccions. 

Cap de setmana intens 
per a diverses seccions 
de la UECAnoiaMOTOR / JOSEP M. VIDAL

Organitzat per Cerda-
nya Racing i V-Line 
Org., es va disputar 

la cinquena edició del Ral-
lisprint de la Cerdanya amb 
una nombrosa participació, 
doncs en total foren 72 els 
equips. S’enfrontaren amb 
els dos trams cronometrats 
que es feien tres vegades ca-
dascun d’ells. L’Alp-Masella 
de 6,03 km i l’Alp-Masella de 
5,95 km. De fet era el mateix 
tram, que es feia de pujada i 
de baixada.
Pel Moto Club Igualada hi va 
participar l’equip format pel 
pilot Xavi Carrillo, d’Òdena 

copilotat per Oriol Córdoba, 
de La Pobla de Claramunt 
amb un Seat Ibiza 2.0 16V. 
Fenomenal el seu ral·li, acon-
seguint la catorzena plaça fi-
nal i segons de la classe 2.
Com a curiositat, en aquest 
ral·lisprint hi participà el co-
pilot Francesc Xavier Igua-
lada... El que això escriu no 
havia sentit a parlar mai del 
cognom de la ciutat igualadi-
na, així que al parlar amb ell 
va comentar que tampoc co-
neixia cap altre persona amb 
aquest cognom. Va explicar 
que havia nascut a Sabadell i 
que actualment resideix a la 
Garrotxa.
Així ell i el seu pilot Joan 

Martínez, que participaren 
per l’Escuderia Motor Terras-
sa amb un Citroën Saxo 16 S, 
es classificaren en la posició 
quinzena, just per darrera de 
l’equip anoienc.
Sens dubte, la carrera cereta-
na va gaudir d’un molt bon 
alt nivell de participants amb 
potents cotxes entre els que 
hi havia Jordi Ventura, gua-
nyador als anys 90 del Ral·li 
Ciutat d’Igualada i que tor-
nava a participar amb el Ford 
Sierra RS Cosworth copilotat 
per l’osonenc Josep Autet. Els 
guanyadors d’aquesta cinque-
na edició foren Xavier Domè-
nech i Dani Muntadas amb 
un Porsche 997 GT3 MK1. 

CURSES DE MUNTANYA / LA VEU 

Després de setmanes 
treballant en l’or-
ganització de l’11a 

edició de la Cursa del Near-
dental, finalment aquesta ha 
quedat suspesa.
Des de l’organització ex-
pliquen que “durant aquest 
temps, ens hem mogut en 
la incertesa de quina mena 
de Cursa podríem portar a 
terme aquest any. Hem con-
siderat fer-la de petit format, 
virtual, contrarellotge, i al-
tres propostes, totes tenint 
com a objectiu el poder cele-
brar la Cursa Neandertal de 
forma segura”.
I segueixen comentant que “el 
que és evident és que aquest 

any no podrem gaudir de la 
Cursa amb els participants i 
acompanyants, la gent que ve 
de públic a aplaudir als cor-
redors i caminadors, en de-
finitiva, l’ambient que ha fet 
aquests darrers anys que la 
Cursa Neandertal sigui una 
autèntica festa de l’esport”.
Després de donar-hi voltes, 
per tant des d’AEMdeKP han 
arribat a la conclusió que 
“no volem una Neandertal 
descafeïnada, no volem una 
Neandertal a mitges, no vo-
lem una Neandertal virtual. 
Només ens sentirem còmo-
des si tot el nostre treball 
ens serveix per gaudir de la 
vostra companyia, dels vos-
tres comentaris, dels vostres 

somriures, de la vostra suor…
Nosaltres i les nostres famílies 
gastem moltes piles, durant tot 
el procés que culmina el dia 
de la NEANDERTAL, i sabeu 
que és el que ens les carrega 
de nou?  És el vostre escalf, els 
vostres comentaris, els vostres 
somriures en acabar. No ima-
ginem una sortida sense sentir 
unes pessigolles per l’esquena 
moments abans de la petar-
dada, o la emoció que sentim 
quan els participants enfilen 
la catifa d’arribada. No ima-
ginem un final de festa sense 
tota la gent xerrant, rient i co-
mentant el recorregut i els pai-
satges, inclús maleint-nos per 
la duresa del circuit, tal o qual 
pujadeta… Ho necessitem!” 

Es suspèn la Cursa del Neardental de 
Capellades

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!



CULTURA  |  29Divendres, 31 de juliol de 2020

cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El Festival de Llegendes 
de Catalunya tanca 
amb un balanç molt 

positiu l’11a edició, sens 
dubte la més especial en la 
història del certamen. Or-
ganitzar la cita en temps de 
covid-19 ha resultat tot un 
repte ja que ha obligat a re-
plantejar el festival per adap-
tar-se als protocols de segu-
retat. Mesures com la venda 
anticipada de les entrades, 
els aforament reduïts amb 
control de la distància, la re-
gulació dels fluxos d’espec-
tadors, la higiene de mans, 
l’ús de la mascareta i l’allar-
gament de l’esdeveniment al 
llarg del juliol oferint ‘Un 
estiu ple de llegendes’, entre 
d’altres, han estat fonamen-
tals perquè el festival deLle-
gendes s’hagi pogut desen-
volupar sense cap mena de 
risc. També ha estat clau la 
complicitat de l’organització, 
artistes, voluntariat i públic, 
que han complert escrupolo-
sament amb tots els requeri-
ments fent possible l’edició 
i demostrant que #lacultu-
raéssegura.
Amb seu a Sant Martí de 
Tous, el festival deLlegendes 
va celebrar el plat fort el cap 
de setmana del 3 al 5 de juliol 
amb una quinzena d’especta-
cles de tots els gèneres i més 

com la cerca de llegendes 
pel nucli antic o a través de 
l’aplicació de Google Maps.
La qualitat de les propostes i 
el seu vincle amb l’arrel tra-
dicional han convertit, un 
any més, la localitat ano-
ienca en la Capital Catalana 
de les Llegendes, una cita ja 

L’11è Festival de Llegendes de Catalunya clou amb 
satisfacció una edició responsable i segura
La venda anticipada, les mesures d’higiene i distanciament, els aforament reduïtsi l’allargament al llarg del juliol, 
claus pel bon desenvolupament del festival

consolidada en el calendari 
del país com demostren les 
xifres d’ocupació, superiors 
al 90% fins i tot en l’actual 
situació de pandèmia amb 
un control rigorós de l’afora-
ment. Concretament, els tres 
dies de festival es va arribar 
al 95% d’ocupació, i el re-
gistre global del conjunt del 
certamen és del 92%.
Els actes més participats han 
estat L’Apagada: Tous és mis-
teri i el Circuit de llegendes 

al castell, una novetat d’en-
guany, que ha permès veure 
fins a deu espectacles en dos 
recorreguts diferents.
La companyia tousenca Tea-
tre Nu, que enguany ha pres 
les regnes de la direcció del 
festival, agraeix “la il·lusió, 
tenacitat, esforç i voluntat 

d’artistes, administracions, 
voluntaris, patrocinadors i 
públic per demostrar plegats 
que la cultura és segura i im-
prescindible”.
Igualment, fa una crida a tots 

els ajuntaments i organitza-
dors d’esdeveniments cultu-
rals a “perseverar en les seves 
programacions i a donar valor 
a les que s’impulsen arreu del 
territori, ja que són molts els 
casos de bones pràctiques que 
poden servir de referent i es-
tímul per impulsar el sector”.

Sant Martí de Tous 
demostra que #lacul-

turaéssegura complint 
amb tots els protocols 

per la covid-19

d’una vintena de representa-
cions i ha continuat durant 
quatre jornades més de juliol 
(els dimecres 15 i 22 i els dis-
sabtes 18 i 25) amb especta-
cles familiars i concerts, així 
com amb d’altres activitats 
paral·leles al llarg del mes 
adreçades a tots els públics, 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-BIKE doble suspensió 
a partir de 100€ alumini i 250€ carboni en 24 quotes sense interessos
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CINEMA / RAMON ROBERT 

El 12 de març de 2014 
el Kursal del carrer de 
Sant Magí va oferir la 

seva darrera sessió. Llavors 
Igualada es va quedar sen-
se cinemes, si bé el cineclub 
Ateneu seguiria fent periò-
diques projeccions. Tancat 
el Kursal, no hi hauria cap 
cinema actiu a la ciutat fins 
gairebé tres anys després, el 
desembre de 2016: l’Ateneu 
Cinema. Un any i mig abans, 
el març de 2015, es va obrir 
a Montbui el centre cultural 
Mont-Àgora, equipat amb 
dues sales de projecció. El 
nou cinema igualadí, jun-
tament amb les sales mont-
buienques i amb el Casal de 
Tous, són els cinemes que 
avui en dia segueixen actius. 
O més ben dit, seguien ac-
tius fins a principis de març 
de l’any en curs, quan la pan-
dèmia vírica va obligar a tan-
car-los. En ple estiu de 2020, 
la majoria dels cinemes del 
món segueixen inactius. Les 
grans empreses distribuïdo-
res i exhibidores de pel·lícu-
les no fan més que retardar 
el seu programa d’estrenes. 
Ningú és capaç de predir 
quan tornaran els cinemes 
a reprendre la seva activitat 
amb normalitat absoluta o 
parcial. I és que ningú no sap 
tampoc com acaba aquesta 
pel·lícula de la covid-19, en 
la que forçadament hi parti-
cipem tots plegats.

ATENEU CINEMA
En base d’un conveni subs-
crit entre el consistori mu-
nicipal i l’Ateneu Igualadí, 
i impulsat per la ferma de-
terminació de l’alcalde de la 

ciutat, Marc Castells, i de la 
presidenta de l’entitat, Mi-
reia Claret, l’Ateneu Cinema 
va ser inaugurat el dia 3 de 
desembre de 2016, comp-
tant amb la presència del 
que llavors era President de 
la Generalitat, Carles Puig-
demont. La primera sessió 
pública es faria  tretze dies 
després, el 16 de desembre. 
S’hi va projectar la pel·lícula 
d’aventures còsmiques Rogue 
One: A Star Wars Story. Pre-
cisament, alguns personatges 
de la popular nissaga galàcti-
ca foren protagonistes de l’ac-
te celebratori. Ubicat dins de 
la finca ateneística del carrer 
de Sant Pau, l’Ateneu Cinema 
compta amb 129 localitats, 
butaques de gran comoditat 
disposades en una graderia 
ascendent, i sistemes d’àudio 
i vídeo digitals de nova gene-
ració. Les pel·lícules que fins 
ara han venut més entrades 
en aquesta sala (més de mil 
espectadors cadascuna) han 
estat Bohemian Rhapsody, 
La forma del agua, Vengado-
res: Endgame i la nova versió 
d’El rey León. De fet, a l’any 
2019 es van vendre més de 
trenta mil entrades. A més 
de les ordinàries projeccions 
comercials, l’Ateneu Cinema 
també acull sessions organit-
zades per Òmnium, Unesco 
Igualada, el Festival Zoom i 
el Cineclub Ateneu, que hi 
programa el cicle Gaudí i 
sessions periòdiques. Si bé 
en principi la sala seria por-
tada per l’empresa exhibidora 
Giralt Grup, des de l’estiu de 
2017 és el mateix Ateneu qui 
gestiona, sent Ricard Fuster 
el programador i respon-
sable. A causa de l’escalada 
pandèmica, les sessions de 
cinema varen aturar-se el di-
mecres 11 de març de 2020, 

quan s’hi projectava per a 
una quarantena de persones 
la pel·lícula The Gentlemen: 
Señores de la Mafia. El di-
jous de la mateixa setmana 
el cineclub Ateneu tenia pre-
vist oferir una pel·lícula de 
dibuixos sobre Luis Buñuel 
i pel divendres s’anunciava 
l’estrena de la nova pel·lícula 
de Pixar, Onward. Però, no 
va poder ser. Per imposició 
sanitària, ambdues sessions 
foren cancel·lades. Com to-
tes les previstes per les set-
manes i mesos següents. 
Esperem que ben aviat es pu-
guin reprendre les habituals  
projeccions.

MONT-ÀGORA
El dia 21 de març de 2015, 
el llavors alcalde de Santa 
Margarida de Montbui, Teo 
Romero, va inaugurar el nou 
Espai de les Arts i del Conei-
xement Mont-Àgora. Aquest 
magnífic edifici fou projectat 
per l’arquitecte igualadí Pere 
Puig, qui va veure reconegu-
da la seva obra amb impor-
tants premis. Finançat per 
la Diputació de Barcelona i 
el propi municipi, el centre 
cultural compta amb una 
biblioteca, una escola i dues 
sales de cinema, digitalitza-
des i equipades amb les dar-
reres tecnologies. Aquestes 
són, però, sales polivalents, 
o siguin adequades per a la 
projecció cinematogràfica, 
encara que també funcio-
nals per a altres activitats. 
La sala petita té capacitat per 
110 persones, mentre que la 
gran compta amb un afora-
ment de 422 persones. Les 
projeccions inicials van tenir 
lloc a partir del mes d’abril 
d’aquell mateix any. La pri-
mera setmana van anar-hi 
més de 1000 espectadors. 

Mentre que la sala gran sol 
exhibir estrenes de grans es-
pectacles audiovisuals (pel-
lícules Disney, nissaga Star 
Wars, produccions america-
nes d’alt pressupost), la sala 
petita ofereix habitualment 
pel·lícules més minoritàri-
es, moltes vegades de pro-
ducció espanyola, europea, 
sud-americana o asiàtica. 
Però no sempre és així, ja 
que algunes pel·lícules es-
panyoles de gran èxit foren 
projectades a la sala gran. 
Ocho apellidos catalanes, Un 
monstruo viene a verme o 
Campeones, posem per cas. 
Pel dia 13 de març de 2020 
estava anunciada a la sala 
gran l’estrena de la pel·lícula 
espanyola Invisibles, realit-
zada per Gracia Querejeta, 
mentre que la sala petita ha-
via programat la reposició de 
la producció més premiada 
de l’any, la sud-coreana Pará-
sitos. Però a causa de la pro-
pagació epidèmica, aquelles 
projeccions no es van arribar 
a fer, ja que un dia abans, el 
dijous 12 de març, el Govern 
de la Generalitat va anun-
ciar el confinament absolut 
dels residents de les pobla-
cions de la Conca d’Òdena, 
incloses Santa Margarida de 
Montbui i Igualada, així com 
la recomanació de tancar 
tots els espais públics, cas de 
les sales de cinema. Gairebé 
cinc mesos després, els cine-
mes de Montbui segueixen 
inactius.

Nota
Uns atents lectors de La Veu 
de l’Anoia ens han recordat 
l’existència de tres espais 
anoiencs que en determina-
des èpoques també van dedi-
car-se a la projecció cinema-
togràfica:

Cinemes d’Igualada i l’Anoia (part 8)
Els cinemes actuals: Ateneu Cinema i Mont-Àgora

- Ateneu Cultural i Recrea-
tiu, al poble de Santa Marga-
rida de Montbui. La societat 
va ser fundada a l’any 1924 
i en distints moments de la 
seva ja gairebé centenària 
història, el seu teatre ha fun-
cionat com a cinema i sala de 
ball.
- Ca l’Americano, al poble de 
la Llacuna. Edifici construït 
a l’any 1878, que en deter-
minades èpoques va ser fà-
brica de filats i sala de pro-
jecció cinematogràfica. Des 
de fa molts anys funciona 
com a restaurant i casa hotel 
d’allotjament rural.
- El Casal Català, al poble de 
Prats de Rei. L’anomenat Sala 
Teatre del Casal Català, tam-
bé conegut com Casal Parro-
quial, ha projectat cinema de 
forma discontínua al llarg de 
la seva història.

Agraïments
L’autor dels 8 articles so-
bre els cinemes d’Igualada i 
l’Anoia, vol donar les gràci-
es als actuals membres de la 
Junta del Cineclub Ateneu. 
També a Cristina Roma, Jau-
me Canals, Joan Tomàs, Jau-
me Oriol, Josep Elias, Joan 
Balada, Rafel Miret Jorba, 
Ricard Fuster i a l’equip que 
a l’any 2014 va treballar en 
el catàleg i en la magnífica 
exposició “3,2,1... Acció”. 
Un pla seqüència del cine-
ma a Igualada, organitza-
da per l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia i la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. Equip for-
mat per Joan Mollà, Miquel 
Segura, Maria Teresa Miret, 
Francesc Serradell i Josep 
Graells. Sense les seves da-
des, comentaris i aportaci-
ons, aquest monogràfic no 
hauria estat possible. Amb 
agraïment a tots ells.



El velòdrom

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Igualada va tenir-ne mercès a la 
iniciativa de l’Ateneu Igualadí, 
més concretament a la seva Sec-

ció d’Esports.
L’Eco de Igualada, del 14/5i1919, fa 
saber que en la conferència de l’arqui-
tecte Sr. Mestres indicà que un camp 
d’esports ha de tenir el seu velòdrom. 
El mateix periòdic, del 20 de febrer 
de 1920, anuncia: “És propòsit de la 
Comissió començar un seguit d’obres, 
el camp de futbol i el velòdrom, espe-
rant que els entusiastes de tant bonic 
i útil esport, l’ajudaran moral i pecu-
niàriament”.
En els següents anys vint la prem-
sa dona compte: 24/7/192, Festival 
pro-velódrom al Camp d’Esports. 

2/10/2, al Camp d’Esports curses ci-
clistes, amb la campiona d’Europa, 
Alfonsina Strada. 21/10/27, al  Camp 
d’Esports nova prova ciclista, amb 
coneguts corredors. 14/10/1928, Cur-
sa ciclista a benefici del velòdrom. 
1932 Per sant Joan estava prevista la 
inauguració del velòdrom. 1933, 21 
juny, Cursa ciclista al velòdrom amb 
corredors locals i forans (és el primer 
cop que es cita el velòdrom). 15/7/33, 
Cursa ciclista a l’Americana al velò-
drom. 25/7/33, Verbena de Sant Joan 
artística esportiva amb cursa ciclista, 
al velòdrom.

Font: Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera 1867-1935. Salvador Riba  . 
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CINEMA / JOAN F. FITÓ 

L’alternativa a les projec-
cions cada cop més res-
tringides a l’interior de 

les sales de cinema fa que les 
propostes de cine a l’aire lliu-
re és multipliquin arreu.
Una altra de les conseqüèn-
cies que ens ha portat l’estat 
d’alarma i confinaments ha 
estat el major consum en les 
diverses plataformes de vi-
sionat de cinema on line de 
pagament o no, que ha ser-
vit a l’espectador de cinema 
tradicional a capbussar-se en 
un mar inabastable d’oferta 
cinèfila. En citarem sols una 
que podem seguir a través de 
Filmin, L’Atántida Film Fest, 
en la seva 10a. edició, que se 
celebrara 27 de juliol fins al 
27 d’agost.
Tornant de peus a terra, 
aquest mes de juliol s’ha cele-
brat amb èxit el cicle “Cinema 
per riure a la fresca”, iniciati-
va organitzada pel Cineclub 
Ateneu, amb la col·laboració 
de la regidoria de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Ateneu Igualadí 
i el Cafè de l’Ateneu.
En la darrera projecció del ci-
cle, el passat dia 28 de juliol 
es va tornar a omplir la pista 
esportiva tot sopant o fent un 
beure, com en les altres tres 
cites anteriors, en un espai 
limitat pel aforament permès. 
Per cloure el cicle abans de 
començar la sessió, la presi-

denta de l’Ateneu Igualadí 
Mireia Claret i el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps, van 
destacar la celebració amb 
èxit de convocatòria i d’or-
ganització d’aquest cicle de 
cinema a la fresca, dins els 
actes del 40è aniversari del 
Cineclub Ateneu.
Des de finals dels anys 1800 el 
cinema ha captivat al públic i 
ho continua fent amb cons-
tants evolucions tècniques 
però mantenint els ulls cla-
vats a una pantalla i l’especta-
dor assegut amb més o menys 

Èxit d’assistència al cicle “Cinema per 
riure a la fresca”

comoditats  davant d’ella.
El Cineclub Ateneu organit-
zarà altres sessions a l’aire 
lliure si les condicions sani-
tàries ho permeten, amb una 
projecció en col·laboració 
amb l’Estival de Jazz, durant 
la tardor.
Les activitats cinèfiles en viu 
del Cineclub es reprendran, si 
no hi ha cap sorpresa de dar-
rera hora aquest agost,  el mes 
de setembre amb la projecció 
del film d’animació Buñuel en 
el Laberinto de las Tortugas, 
dirigida per Salvador Simó i 
dos films del Cicle Gaudí.

LLIBRES / LA VEU 

Amb motiu de l’incen-
di que es va produir 
el passat diumenge 

19 de juliol entre les 9 i les 
10 de la nit al magatzem de 
la llibreria Llegim...? situat al 
mateix Passatge Capità Galí, 
n. 8 (antiga botiga de Roba 
Laboral Llambès) per causes 
encara incertes,  tot l’equip 
de Llegim...? Llibreria vol 
agrair les mostres de suport 
i l’ajuda rebuda durant tota la 
setmana del 20 al 25 que van 
fer que es poguessin seguir 
desenvolupant les activitats 
previstes i es pogués seguir 
oferint els serveis habituals. 
Agraïm, doncs, les persones 
que en la mateixa nit de l’in-
cendi es van arremangar per 
ajudar a retirar els llibres i 
material en unes condicions 
molt adverses, les persones 
que van col·laborar als camps 
de treball de les tardes del di-
lluns 20, dimarts 21 i matí i 
tarda del dimecres 22, a fi de 
restaurar els llibres “fumats”, 
i les persones que han volgut 
adquirir els llibres “fumats” 
per ajudar-nos a alleugerir 
el daltabaix. També agraïm 
els bombers per la seva cura 
i sensibilitat en el treball re-
alitzat, així com els serveis de 
la policia municipal i el SEM. 

Des d’aquí anunciem que s’es-
tan projectant de cara al se-
tembre una sèrie d’activitats 
de suport. Una d’elles serà 
l’exposició de l’artífex Briel 
Poch, d’”expocollages de pa-
per cremat”, que sota el títol 
de “Combustió.Bibliòfil.In-
terna” es podrà veure del 5 
de setembre  al 21 d’octubre a 
l’espai de Llegim...? Llibreria. 
La venda d’aquests collages 
servirà per pal·liar parcial-
ment les pèrdues generades 
pel sinistre. També es preve-
uen altres activitats d’exposi-
ció i venda de llibres fumats i 
socarrimats, així com subhas-
ta de perles literàries socarri-
mades, que ja  es precisarà en 

Agraïments de Llegim...? 
Llibreria i anunci 
d’activitats per pal·liar 
les pèrdues de l’incendi



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys ante-
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

PRINCIPIS DEL SEGLE XX, ANY 1920.
L’ATENEU: ANTIC JARDÍ I LA VELLA FONT, TOT UN 
RACÓ D’ESPERIT ROMÀNTIC.

Dades d’Arxiu:
Tant el Jardí com el teatre són una obra d’estil modernista, 
de Pau Salvat i Espasa, projectada poc després de la cons-
trucció de tot l’edifici, al 1878.

Fotografia de l’Arxiu de l’Entitat, i del Taller Fotogràfic de 
“Postals” del barcelonès Àngel Toldrà (1967-1956).
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histori-
adora.

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.
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TELEVISIÓ / LA VEU 

Televisió de Catalunya 
dedicarà el pròxim 
dilluns una edició del 

programa CURTCIRCUIT 
Taller als films de l’igualadí 
Gerard Freixes.
“CURTCIRCUIT Taller” és 
una nova iniciativa de Tele-
visió de Catalunya per donar 
a conèixer l’obra de realitza-
dors independents centrats 
en el curtmetratge i d’entitats 
amb una llarga trajectòria en 
aquest format amb escoles de 
cinema com l’ECIB.
El programa del dilluns 
vinent se centra en les obres 
de Gerard Freixes, creador 
audiovisual amb una llarga 
trajectòria que oscil·la entre 
el curt, el videoart i el cinema 
experimental. Les seves obres 
es caracteritzen per partir de 
l’ús d’Imatges d’arxiu, extretes 
d’altres pel·lícules, que retoca 
i modifica digitalment per a 
crear-ne noves narracions.
Els seus vídeos han sigut pro-
jectats en Festivals de Cinema 
de tot el món, aconseguint 

desenes de premis. A més de 
ser objecte d’estudi en algu-
nes universitats.
La selecció que s’emetrà re-
copila obres realitzades entre 
2008 i l’actualitat:
- Identity Parade (2017) El 
curt més recent, presenta una 
festa de disfresses on no es 
sap qui s’amaga rere la mas-
cara.
- The homogenics (2010) En 
aquest film, mitjançant imat-
ges de The Dick Van Dyke 
Show, presenta la família Ho-

El Canal 33 dedica un programa al 
creador igualadí Gerard Freixes

mogènic.
- The parting dance (2013) es 
una Videocreació que repre-
senta visualment la erosió en 
una parella a través d’un mu-
sical de ball.
- Alone (2008) es un curt on 
la manipulació de les imatges 
d’arxiu du l’individualisme de 
l’heroi al seu extrem absolut.
El programa s’emetrà al Canal 
33 aquest dilluns 3 d’agost a 
partir de les 23 h i posterior-
ment es podrà consultar en 
línia.

MÚSICA / LA VEU 

El tenor Roger Padullés 
és el creador de l’espec-
tacle “Emili Vendrell, 

la veu del poble” que es podrà 
veure el dissabte 8 d’agost a 
Sant Magí de la Brufaganya. 
Ell mateix hi participa com a 
cantant acompanyat pel pia-
nista Pau Casan i amb l’actor 
Ferran Frauca. 
El concert està inclòs al cicle 
“Música a la fresca a la Bru-
faganya” que substitueix el 
festival de les “Nits Musicals” 
suspès a causa del COVID,
L’espectacle és un recorregut 
per la gran versatilitat d’Emili 
Vendrell: des de la cançó po-
pular, fins a Beethoven, pas-
sant pel lieder de Schumann i 
Brahms, així com innombra-
bles sarsueles.

Condicions del concert
La situació sanitària provo-
cada pel COVID-19 obliga a 
fer canvis en els concerts. Les 
condicions seran aquestes:
- La representació es farà a 
l’esplanada del santuari.

- El nombre màxim d’assis-
tents serà de 125 persones i 
no es podrà assistir sense re-
serva prèvia.
- Les reserves s’han de fer en 
grups de entre 1 i 6 persones 
màxim i han de pertànyer 
al mateix entorn: família o 
amics. S’ha d’enviar un correu 
electrònic a amicssantmagi@
tinet.cat indicant el nom de 
les persones que hi assistiran. 
També per correu es confir-
marà la reserva
- Cada grup de persones seu-
rà en taules petites, col·loca-
des entre elles a distància de 
seguretat.
- El preu serà de 20€ per per-
sona que correspon, en tots 
els casos, als 15€ de l’entrada 
i 5€ del berenar.
Al final del concert, com es 
habitual, hi haurà xocolata 
desfeta amb coca per tothom

Emili Vendrell, “la veu del 
poble” a la Brufaganya

Roger Padullés canta 
en homenatge al mític 

tenor en el 125è aniver-
sari del seu naixement.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

A propòsit de la “mascareta”, una curiositat sobre el 
món de les màscares o caretes

La paraula mascareta o careta com a diminu-
tiu de màscara és un terme originàriament 
atribuïble a el llatí vulgar i que aviat va ser 

incorporat a l’italià, en la seva accepció més co-
muna de “maschera”, encara que també sembla 
procedir d’altres geografies. Com “maschera” és 
un concepte del qual cal situar-ne l’ús en temps 
atàvics, molt abans de l’època en què la populari-
tat internacional li arribaria amb les celebracions 
del Carnaval de Venècia, quan la seva pràctica es 
va convertir en una autèntica tradició.
De fet, sembla que poques són les persones sa-
bedores de la història d’aquesta curiosa usança, 
i de vegades d’obligat requeriment. Tanmateix, 
atenent a què la seva principal finalitat sempre 
ha estat amagar bona part o la totalitat de la cara 
d’una persona, generalment se l’ha  relacionat  
amb actuacions escèniques, determinats rituals, 
festivitats i balls de disfresses donant vida a figu-
racions imaginàries. Així, quan el visible es redu-
eix als elements bàsics que transformen un rostre 
en màscara; aquesta, la màscara és al seu torn una 
representació carregada d’intencions (fortuna, 
llibertat, immoralitat, transgressió...) convertides 
en arquetips que mostren  aspiracions d’una civi-
lització.
Des de l’instant en què l’individu té consciència 
de si mateix, el seu ús es fa més o menys habitual; 
així, des d’una llunyana antiguitat la màscara es fa 
present amb tota mena de manifestacions i repre-
sentacions escèniques dins l’univers de les grans 
civilitzacions no només de la Mediterrània sinó 
de més enllà del nostre continent. Així, a l’Edat 
Antiga, les màscares estaven estretament vincu-
lades als animals -als quals se’ls personificava- i 
al món circumdant, ja que hom considerava que 
les forces de la Naturalesa dominaven a l’home; 
amb elles, aquest semblava si no vèncer superar 
les pors amenaçadors a mercè dels seus poders 
sobrenaturals; fins al moment en què la màscara 
més enllà de la por també va passar a significar 
l’alegria de viure.
Posteriorment, i passada l’Edat Mitjana, quan les 
màscares havien suposat un fort enfrontament 
entre les tradicions cristiana i pagana, endemés 
d’haver actuat com a arma defensiva contra la 

pesta; amb el triomf de l’univers i 
de la vida, va ser a propòsit de la 
celebració del Carnaval de Venè-
cia que any rere any les màscares 
(d’escorça d’arbre, de cuir, de roba, 
d’ivori o de fusta) van guanyar pro-
tagonisme gràcies a la valor creatiu 
i colorista que els van concedir els 
«maschereri»; i sobretot durant 
el Renaixement van aconseguir el 
seu major auge amb la “Commedia 
dell’arte” italiana.
En plena era contemporània, i so-
bretot en el món occidental, les 
màscares s’han seguit utilitzant es-
pecialment en festeigs i celebraci-
ons capaços d’evocar la Dolce vita; 

mentre que diferents pobles de tradició ancestral 
les utilitzen per a actes rituals, socials o religiosos 
en representació de figures espirituals o llegen-
dàries; elevant una unió entre els vius i els morts.
Fora del context en què la màscara és una peça 
figurativa i d’ornament, la mascareta pròpiament 
dita, de la qual als nostres dies necessitem ser-
vir-nos, és aquest tros de tela, paper o polipropilè  
(termoplàstic) amb filtre, que es col·loca per so-
bre el nas i la boca i se subjecta amb una goma o  
cinta per darrere les orelles per a evitar o facilitar 
la inhalació de les substàncies tòxiques provo-
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cades pel coronavirus. A efectes pràctics, doncs, 
avui s’ha convertit en l’ús obligat per al conscient 
col·lectiu d’una població que intenta escapolir-se 
dels seus temors sobre serioses amenaces de salut. 
I, com si d’un ritus d’iniciació per a l’expulsió de 
mals es tractés i de protecció contra la propagació 
de la pandèmia; a l’ús de la mascareta i a la seva 
proliferació se li han atribuït determinats valors 
estètics. La força d’una creativitat que està mar-
cant tendències, com si d’un complement corpo-
ral es tractés, incorporant-lo al dia a dia i qualse-
vol esdeveniment popular.

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1



Primera Guerra Mundial, cone-
guda en el seu moment com 
la Gran Guerra. Al front oc-

cidental, el general britànic Erinmo-
re (Colin Firth) encomana als caps 
Schofield (George MacKay) i Blake 
(Dean-Charles Chapman), dos joves 
soldats britànics, una missió estric-
tament impossible. Hauran de lliurar 
un missatge urgent i decisiu a l’coro-
nel MacKenzie (Benedict Cumber-
batch). Per realitzar aquesta missió 
hauran d’abandonar la trinxera a ple-
na llum del dia i avançar pel camp 
francès ocupat pels alemanys. Sense 
respir, en una cursa a contrarellotge, 
els dos soldats travessaran estretes 
trinxeres, filats i camp a través en un 
entorn de mort i destrucció, envoltat 
de cadàvers d’homes i animals. No-
més disposen d’unes poques hores 
per complir la seva comesa i evitar 
com sigui un violent atac. Si no arri-
ben a temps, 1.600 soldats perdran la 
vida, entre ells el germà d’un dels dos 
joves soldats.
L’oscaritzat director Sam Mendes, res-

“1917”, cinema bèl·lic de la Primera Guerra 
Mundial  relatat en temps real

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv a Dg: 17:00/19:15/21:30
Dll a  Dj: 17:30/19:45/22:00

2/¡SCOOBY! 
Dv a Dj: 17;45
2/SUPERAGENTE MAKEY 
Dv a Dg: 20:00
Dll a Dj: 20:00/22:10
2/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv a Dg: 22:10

4/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv a Dg: 17:30/19:45/22:00
Dll a Dj: 19:15/21:30
4/ORIGEN 
Dv: 02:00

5/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dv a Dg: 18:00/20:15/22:30
Dll a Dj: 18:00/20:15

6/ LA CAZA (THE HUNT)  
Dv a Dg: 17:15/19:30/21:45
Dll a Dj: 19:30/21:45

8/MINA Y EL MUNDO DE LOS SUE-
ÑOS
Dv a Dg: 17:10
Dll a Dj: 18:05
8/VOCES
Dv a Dg: 19:00
Dll a Dj: 20:05
8/MADRE OSCURA
Dv a Dg: 21:15
Dll a Dj: 22:15

1917 (de Sam Mendes)
Ds: 18:00

COMO UN TORRENTE  (de Vincente 
Minnelli)
Dg: 18:00
1917   
Dg: 20:00
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Després que Javier (Santiago 
Segura), pare de cinc fills, 
hagi viscut i superat l’experi-

ència d’enfrontar-se la caòtica realitat 
que suposa quedar-se sol amb ells 
i posar en pràctica la conciliació fa-
miliar, les coses semblen anar sobre 
rodes. És clar que una inesperada no-
tícia ho posarà tot de cap per avall ... 
Ni més ni menys que l’arribada de la 
sogra (Loles León), que suposarà un 
nou repte familiar.
Aquesta pel·lícula és la seqüela de 
l’exitosa comèdia Padre no hay más 
que uno (2019), que torna a dirigir i a 
protagonitzar Santiago Segura.
Que Santiago Segura és un expert en 
màrqueting és indubtable, i que sap 
quan i com estrenar i promocionar 
les seves pel·lícules, també. Si hi ha 
un reclam en cartellera ara que pot 
fer que es vagi a les sales és el cinema 
familiar amb propostes bastant blan-
ques i aptes per a tots els públics que 
prometin una bona estona d’aire con-
dicionat i de calma als petits.

“Padre no hay más que uno 2”, torna Santiago 
Segura en el paper de pare de família

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018

ponsable de pel·lícules com American 
Beauty (1999), Camino a la perdición 
(2002) o Revolutionary Road (2008), 
dirigeix   aquest drama bèl·lic el guió 
co-escriu al costat de Krysty Wil-
son-Cairns.
El film  opta per una narració en 
temps real a través d’un impressio-

nant i magistral pla seqüència de gai-
rebé dues hores que suposa un dels 
exercicis visuals més virtuosos de la 
història de cinema. 1917 és una pel·lí-
cula en la qual cal deixar-se portar pel 
sensacional sentit de l’aventura que 
desplega i pel crescendo emocional 
que desenvolupa.
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

Una destinació suggeridora en temps de vacances: 
les Colònies Obreres del Llobregat

Serveixi aquest article com a una invitació a participar 
d’un modest homenatge a un ingent nombre de famílies, 
protagonistes silencioses d’un passat i exitós teixit industrial 

català i, en definitiva, d’una memòria no tan llunyana.

D’ençà el triomf de la Industrialització a Gran Bretanya (a l’últim 
terç del segle XVII) enginy i estratègies encaminades a obtenir 
una màxima rendibilitat empresarial -a base d’una més o menys 
inclement explotació dels treballadors- van ultrapassar ben aviat 
totes les fronteres de l’univers de la producció. A Casa Nostra, 
no podem passar per alt una atenta mirada sobre aquells reeixits 
resultats de la mà d’alguns avantatjats -d’un incipient capitalisme- 
encaminats a convertir-se en empresaris capaços d’adoptar i també 
millorar aquell modèlic domini britànic de l’ús de les aigües, del 
vapor i de les màquines de teixir; una contesa que els va portar a 
configurar-se com a autèntics pioners del procés industrial català, a 
propòsit d’una intel·ligent creació: Les Colònies Obreres.

En aquest sentit, si bé a la ciutat de Barcelona es va anar conformant 
un prominent teixit industrial des de tombants del segle XVIII 
amb uns importants índexs de creixement econòmic, que, en molts 
casos, es va veure afectat per la gestació d’un potent i reivindicatiu 
associacionisme obrer; no és menys transcendent que molts 
industrials –espavilats- veiessin del tot oportú d’instal·lar les 
seves fàbriques lluny dels centres urbans i a la vora dels corrents 
fluvials per tal de treure’n el màxim benefici de la pròpia energia 
hidràulica i, naturalment, pels profitosos dividends proporcionats 
per una mà d’obra summament barata, doblegada a una servil i 
callada dependència, si se la comparava amb aquella racionalment 
organitzada i tan solidàriament reivindicativa de la ciutat.

Així, des de mitjan segle XIX, a banda d’altres cursos fluvials, uns 
quants empresaris van trobar en la trajectòria del riu Llobregat 
una cobejosa font de recursos per a dinamitzar un important 
volum d’explotació a tots nivells –tant de la matèria primera, com 
de milers de treballadors, treballadores i criatures- a partir de la 
configuració d’un model de “colònia fabril” emplaçada en zones 
aïllades, destinades a sotmetre a unes dures condicions de treball 
i de vida a aquell primer món obrer -procedent del món rural- 
ingenu, ignorant i, irremeiablement, submís atesa la desesperació 
per sobreviure. Tant és així que el Llobregat s’ha esdevingut l’únic 
riu al món que, en un dels trams del seu recorregut de no més de 
vint quilòmetres va ser objecte de la instal·lació de divuit colònies 
tèxtils, entre mitjan segle XIX i XX.

A títol orientatiu, al decurs de tota la Conca del Llobregat apunta 
a ser tot un testimoni d’excepció la petjada i el llegat d’aquests 
veritables poblaments industrials; així, la invitació a la seva 
descoberta és exhaustiva i llarga: Colònia Carme, Colònia Rosal, La 
Plana, L’Ametlla de Casserres o Colònia Monegal, Cal Metre, Cal 
Bassacs, Colònies Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, El Guixaró, Cal 
Prat, Cal Casas, Colònia Pons, Cal Marçal, Colònia Vidal, Cal Riera 
o Colònia Manent, L’Ametlla de Merola, Colònia Soldevila (o Sant 
Esteve), La Rabeia, El Molí o Cal Vinyes), Vilafruns, Cal Berenguer 
de Cabrianes, La Fàbrica del Pont de Cabrianes, La Fàbrica del 
Pont Vell (o Fàbrica Vermella), La Fàbrica de Sant Benet, Colònia 
Galobard, Colònia Can Serra, El Burés, El Borràs, La Bauma, 
Colònia Gomis, Colònia Sedó, Can Bros, Colònia Güell, Colònia 
Rosés... i potser alguna altra, o fins i tot alguna hagi canvia de nom. 



Tanca la fàbrica de Cal Font, oberta des de 1856

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1976, en la incipi-
ent democràcia, tanca-
va Cal Font, una gran 

fàbrica tèxtil ubicada al bell 
mig d’Igualada, en l’espai que 
avui ocupa la plaça del mateix 
nom, i l’edifici de la Biblioteca. 
Durant 120 anys va ser una 
de les grans empreses tèxtils 
d’Igualada, una fàbrica de tei-
xits que va arribar a comptar 
amb 500 treballadors en nò-
mina. 
Amb el títol de «Cal Font 
(1856-1976). Una mirada als 
120 anys d’una fàbrica de tei-
xits» l’any 2014 es va poder 
veure a Igualada una interes-
sant exposició sobre la fàbrica, 
per mitjà de fotos antigues, 
cartes, llibres de comptes, eti-
quetes, màquines, mostraris, 
teixits i teles. El visitant es feia 
una idea de com era la vida 
d’una fàbrica que va viure el 
seu moment de màxim es-
plendor als anys cinquanta i 
seixanta. 
Tal i com explicàvem llavors 
des de La Veu, va ser aleshores 
quan es van millorar notable-
ment les condicions laborals 
dels treballadors, amb la cons-
trucció de vestidors i dutxes, 
menjadors i la contractació 
d’un metge per poder realitzar 
les primeres cures al personal 
accidentat. La de Cal Font va 
ser una fàbrica vertical que 
incloïa tot el procés de pro-
ducció, des del filat fins a l’aca-
bat del teixit i s’hi feien molts 
tipus de teles, de diferents 
qualitats i per a diversos usos. 
Els seus orígens es remunten 
a l’any 1856 i durant dècades 
l’empresa es va anar adaptant 
a tots els canvis econòmics i 
socials, fins que el 1976, l’em-
presa Ignacio Font, S.A. va 
deixar de pertànyer a la famí-
lia Font i va ser adquirida per 
Hilaturas Gossypium, S.A. 
Finalment, va haver de tancar 
les seves fàbriques. L’any 1993, 
la fàbrica de Cal Font va ser 
enderrocada i es va construir 
un pàrquing i l’actual plaça. 
L’any 1999, després d’una ex-
cel·lent rehabilitació, l’edifici 
que va quedar dempeus va 
obrir les seves portes com a 
Biblioteca Central d’Igualada, 
amb l’emblemàtica xemeneia 
que es va mantenir. 
Força documentació de la fà-

1976 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

La fàbrica de Cal Font, en una imatge d’inicis del segle XX, vista des del Poble Sec.

brica (llibres de comptes, in-
ventaris, registre de factures, 
correspondència…), es con-
serva a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, una part donada pels 
mateixos treballadors l’any 
1994 i, l’altra dipositada per 
Josep M. Font i Seix l’any 2009. 
Aquests documents permeten 
conèixer el procés de produc-
ció i d’organització d’una gran 
fàbrica familiar, des de finals 
del segle XIX fins al segle XX.  
En definitiva, la història d’un 
indret per on van passar mol-
tes generacions d’igualadins, 
i alhora petjada del pes de la 
indústria tèxtil a Igualada.

Interior de l’empresa, i porta i mur al carrer St. Magí.Construcció de la piscina Torre de Requesens.
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Juliol/Agost
31: Ignasi de Loiola .

1: Feliu; Fe, Esperança i Caritat. 
2: Eusebi de Vercel·li; Mare de Déu dels Àngels .

3: Gustau; Lídia, de Tiatira; Cira.  
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua .

5: Mare de Déu de les Neus, Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei  
6: Just i Pastor; Hormisdes, papa 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Avui la família de l’ ICGAU-
LA es vesteix de dol. 
Amb gran consternació em 
rebut la terrible notícia de 
la pèrdua de la Carla Mas, 
mare de la nostra gimnasta 
Violeta Aguilera.
La Carla ha estat una perso-
na què ha marcat a tots els 
què em tingut la gran sort de 
conèixer-la, alegre, riallera, 
bromista i gran companya 
de grada, una persona amb 
la què em tingut la gran sort 
de coincidir. 
Des del club volem agrair-li 
que hagi format part de la 

Recordant la Carla Mas
nostra família verda, som 
uns afortunats per haver-te 
pogut gaudir com a mare, 
socia, companya i gran per-
sona.
Una forta abraçada a la fa-
mília, amb una menció es-
pecial per a tu Violeta, et 
seguirem acompanyant i 
cuidant en el nostre camí, 
Gil, Roc, Bernat i Vinyet, se-
guiu l’estel tant brillant que 
la Carla us ha deixat.
Avui i sempre al vostre cos-
tat.
CARLA... per sempre amb 
nosaltres

El dia 26 de juliol en el 
Martirologi Romà es fa 
memòria de sant Joa-

quim i santa Anna, pares de 
santa Maria, Mare de Déu. 
L’Església venera els qui són els 
avis de Jesucrist.
I en aquesta escaiença és bo 
que fem una reflexió sobre la 
gent gran, en la nostra societat 
i en la nostra Església.
La gent gran ha estat trista-
ment protagonista en la pan-
dèmia del Covid-19. En les da-
des corresponents hem pogut 
veure com els més afectats per 
aquest virus han estat els anci-
ans, dels quals un gran nombre 
ha mort en residències, hospi-
tals i domicilis particulars. Han 
mort i han passat la malaltia 
massa persones grans. I aquest 
fet ens deixa el dubte de si han 
estat correctament atesos, tant 
en l’assistència mèdica com en 
la humana de l’acompanya-
ment. Aquelles jornades foren 
viscudes amb tanta intensitat, 
amb tanta urgència, amb tanta 
manca d’experiència per part 
de tots que, en un sector feble 
de la nostra societat, com és el 
de la gent gran, els efectes del 
coronavirus es van manifestar 
amb més cruesa. La gent gran 
va haver de viure, en aquelles 
circumstàncies tan excepcio-
nals, el drama de la solitud i el 
distanciament dels seus éssers 

estimats; i, per tant, no poder 
abraçar-los, no poder sentir 
l’escalf de la seva estimació. 
Hem de dir, tanmateix, que les 
famílies varen fer el possible 
per tal de pal·liar aquest dolor 
i aquesta soledat. La caritat fou 
imaginativa.
Com a societat ens hem de 
qüestionar si la gent gran ocu-
pa el lloc que els pertoca en la 
nostra vida quotidiana.
L’opció que porti a pensar que 
quan la persona ja no és útil ha 
de ser apartada, no té res d’hu-
mana. Hauríem de tenir ben 
presents aquelles paraules del 
papa Francesc en què afirma: 
«Una societat que abandona 
la gent gran i prescindeix de 
la seva saviesa és una societat 
malalta i sense futur, perquè 
li falta la memòria. Allà on no 

hi ha respecte, reconeixement 
i honor per a la gent gran, no 
hi pot haver futur per als joves; 
per això cal evitar que es pro-
dueixi una ruptura generaci-
onal entre infants, joves i gent 
gran.» El que hem viscut en 
aquest temps de pandèmia ens 
ha d’ajudar a entendre el que 
les persones grans necessiten 
d’acord amb la seva dignitat, 
i sense oblidar mai el que han 
fet per la societat durant la seva 
vida de treball i donació. En el 
camp de la comunitat cristiana 
són la baula indispensable per 
a l’educació cristiana dels més 
petits de casa. La gent gran no 
són del temps passat, són pro-
tagonistes del present.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

La gent gran

ESGLÉSIA / LA VEU 

Paisatge, país, immen-
sitat, memòria, color, 
silenci o ànima són no-

més alguns dels molts valors 
que pot transmetre el patrimo-
ni cultural de l’Església. Cata-
lonia Sacra llança “Tot és aquí”, 
una iniciativa que vol convidar 
a descobrir i visitar monu-
ments de gran valor cultural 
i un actiu turístic de primer 
nivell: catedrals, monestirs, 
santuaris, ermites,... Adreçada 
especialment per a persones 
que passaran les vacances d’es-
tiu a Catalunya, “Tot és aquí”  
vol visibilitzar un patrimoni 
repartit arreu de la geografia, 
dels Pirineus al mar, clau per 
entendre la  cultura i el país, 
i amb formats i estils molt di-
versos.
En les circumstàncies actuals, 
les característiques d’aquest 
patrimoni el converteixen en 
la destinació ideal: amplis es-
pais, poques aglomeracions, 
bona temperatura, atenció in-
dividualitzada... D’altra banda, 
tots aquests espais han pre-
parat al detall la reobertura, 
i disposen d’un protocol de 
seguretat i higiene davant de 
la Covid-19 per poder gaudir 
plenament de la visita.

Una de les accions que servei-
xen per convidar a conèixer 
aquest patrimoni és un vídeo 
promocional que visualitza el 
resultat de la vivència espiri-
tual de la societat al llarg dels 
segles, i que posa en relleu els 
seus múltiples valors històrics, 
artístics, sentimentals o pai-
satgístics.  Un patrimoni bell, 
fascinant, divers i profunda-
ment viu amb romànic, gòtic, 
barroc o contemporani que es 
pot conèixer o revisitar aquest 
estiu.
Al web de  «Tot és aquí» (www.
cataloniasacra.cat/esglesieso-
bertes) s’hi  poden trobar fitxes 
informatives d’una trentena 
d’espais que estan oberts a la 
visita i disposen d’una dinàmi-
ca turística (horaris d’obertura 
continuats, atenció al visitant, 
servei de guiatge...). Aquests 
edificis formen part d’una 
xarxa que des de fa uns mesos 
treballa coordinadament per 
impulsar la visita al patrimoni 
cultural de l’Església.
Les accions d’aquesta inicia-
tiva es reforçaran a les xarxes 
socials de Catalonia Sacra. Es 
recomanarà la visita a aquests 
espais i es destacaran algunes 
de les seves singularitats, per a 
incentivar una visita més fruc-
tífera. 

Catalonia Sacra proposa 
visitar el patrimoni cultural 
d’arrel religiosa de “KM 0”
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients:

Per a 4 persones:
• Ous 2
• Sucre 50 g
• Cafè (beguda) 200 ml
• Llet 25 ml

Flam de cafè

Cobrim la base i laterals de quatre flameres individuals 
amb una culleradeta de caramel líquid. Podem fer-ho 
casolà, o estalviar aquest pas fent servir caramel líquid 
comprat al super. Al gust.

Preparem el cafè i ho barregem amb el sucre. Remenem 
perquè aquest últim es dissolgui i s’integri bé amb el cafè. 
Afegim la llet i deixem temperar uns minuts abans d’afe-
gir els ous, prèviament batuts, i barregem.

Repartim la barreja entre les quatre flameres i les intro-
duïm en una font de forn. Omplim amb aigua calenta, 
cobrint un terç de l’altura dels motlles, i coem al bany 
maria al forn, preescalfat a 180 º C durant 25 minuts.
Retirem i deixem refredar a temperatura ambient abans 
de posar a la nevera. Esperem fins al dia següent per de-
semmotllar i servir. Podem acompanyar amb ametlla 
trossejada i nata muntada, decorar amb fulles de menta 
fresca.. al gust de cada u.

Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

 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

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

· Menú diari i fes�us
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5-  08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

93 804 91 64  / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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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

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

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

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 31: MR SINGLA
Pujadas, 47

 DISSABTE 1:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 2:  
  ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DILLUNS 3: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 4: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 5: SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 6: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIVENDRES 7: BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Astrid van Ginkel /  
Portaveu Plataforma d’Afectades 
per la Concentració d’Aerogeneradors

La Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors (PACA), som el resultat 
de la unió de més de 50 entitats, associacions, partits i consistoris, i de prop de dues-
centes persones preocupades per l’amenaça de la proliferació de centrals d’aerogeneradors 
en els territoris de l’altiplà segarrenc.

Quan es va decidir crear la plataforma?

Dissabte 1 de febrer es va constituir a Argençola la 
PACA, Plataforma d’Afectades per la Concentració 

d’Aerogeneradors. Ho vam fer una sèrie de gent que ja ens 
coneixem de l’any 2011, quan ja ens oposàvem als parcs 
eòlics que es poden veure per aquesta zona i també contra el 
fracking, que en aquest cas sí que vam poder evitar.

Per què vau decidir crear la PACA?

Es va crear arrel del Decret 16/2019 aprovat al Parlament 
a finals del 2019 i que permet que es presentin una gran 
quantitat de projectes de parcs eòlics.

Alguns d’aquests projectes afectarien aquesta zona de 
confluència entre l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra. 
De quina quantitat d’aerogeneradors estaríem parlant?

Ara mateix hi ha prop de vint-i-cinc projectes, que reuneixen 
uns cent vuitanta aerogeneradors colossals repartits entre la 
Segarra, l’Anoia, la Conca de Barberà i el Solsonès, que a dia 
d’avui ja en té dos-cents. Sense comptar la concentració a les 
Terres de l’Ebre ni els de les Garrigues:

Les dades van variant perquè a mesura que es van presentant 
nous projectes hi ha un temps d’al·legacions i la ponència del 
Govern també els ha d’acceptar. A més, després, les empreses 
que volen tirar endavant el projecte han de fer un estudi de 
viabilitat i valoració mediambiental que ha d’acabar sent 
aprovat per la Generalitat.

Sembla, però, que des del Govern s’han adonat que en aquest 
territori ja hi ha molta concentració i que aposten per repartir 
els nous parcs eòlics per altres zones com Lleida, Girona o 
Barcelona. 

Hi haurà qui no entengui que us queixeu sobre la 

implementació d’energies renovables...

Nosaltres no estem pas en contra d’aquestes energies 
renovables, al contrari, hi estem totalment a favor. Però sí 
que ens queixem de l’alta concentració de parcs eòlics en una 
mateixa zona. Creiem que aquesta zona ja ha complert, i amb 
escreix, la seva quota de servir energies renovables.

Com son els molins que es preveu que posin en aquests 
nous projectes?

Son enormes. Els que hi ha ara son de 120 metres d’alçada, 
però els que preveuen posar son de 200 metres! És un impacte 
visual, mediambiental, de salut, etc. I alguns d’aquests molins 
aerogeneradors estan a prop de nuclis poblats, quan s’aconsella 
per motius de precaució sanitària que estiguin a un mínim de 
13 quilòmetres de distància.

També hi ha un impacte econòmic. Està demostrat que allà 
on es posa un molí baixa la població de la zona i s’accentua el 
fenomen del despoblament.

Parlant de diners. Es comenta que els propietaris dels 
terrenys on es posen aerogeneradors reben una gran 
quantitat de diners. És la manera que tenen aquestes 
empreses per accelerar el procés de posar aquests 
aerogeneradors?

Son empreses especuladores. Ara mateix hi ha una bombolla 
d’empreses que es dediquen a l’energia eòlica. El primer que 
fan aquestes empreses és mirar el POUM dels municipis on 
volen posar molins i, si no hi ha cap impediment, parlar 
directament amb els propietaris dels terrenys i els ofereixen 
un lloguer de l’espai per 30 o 50 anys per una misèria.

Quina vida té un aerogenerador?

Es calcula que de 25 a 35 anys. Però ara mateix ja es comença a 

pensar que fins i tot serà molt menys, perquè tecnològicament 
estarà obsolet en molt poc temps. Molts dels que es van posar 
fa uns anys ja no son eficients, ja que requereixen de molt 
manteniment.

Així doncs, per què aposta la PACA?

Apostem per unes energies renovables sostenibles, 
d’autoconsum, que utilitzin infraestructures que no es fan 
servir i dins una planificació d’un model d’energia distribuït 
i de país. En aquest últim cas, per exemple, recentment ha 
sortit als mitjans que a Corea s’estan fent servir els carrils de 
separació entre les dues direccions de l’autovia per posar-hi 
plaques solars. 

Quines accions feu per fer arribar el vostre missatge?

Treballem amb diverses línies. Per una banda la divulgativa, 
amb jornades tècniques amb la presència de tècnics, 
activistes, representants polítics, etc. També la de mobilització 
i conscienciació social a través de les xarxes socials perquè 
s’arribi a com més gent millor. A la vegada, oferir alternatives.

També treballem la línia política per aconseguir acords. Estem 
a l’espera de reunir-nos amb el president Torra i el Conseller 
Calvet. També ens hem reunit amb diversos grups polítics del 
Parlament, CUP, Podem i ERC.

Què li demaneu a la Generalitat?

En primer lloc ens falta un Decret que complementi les 
mancances socials, mediambientals del 16/2019, i molt 
important, la Llei de Transició Energètica i també una 
planificació estratègica sectorial i territorial que estableixi 
avantatges i inconvenients de cadascuna d’aquestes 
energies renovables i que a partir d’aquí es planifiqui com 
s’implementen al territori.
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Espai patrocinat per:

“Aquesta zona ja ha complert amb la seva 
quota de servir energies renovables”

Volkswagen Golf 1.0 TSI Business 
Edition 85 kW (115 CV)

 (14.912 Km)

Volkswagen Golf 1.6 TDI Business 
Edition DSG7 85 kW (115 CV) 

 (36.250Km)

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

 (21.987 Km)

Volkswagen Caddy Profesional 2.0 
TDI Kombi BMT 75 kW (102 CV)

 (6.390Km)

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

 (19.500 Km)

Volkswagen Polo 1.0 TSI Sport 85 
kW (115 CV) 
 (9.490 km)

Audi A1 Sportback Adrenalin 25 
TFSI 70 kW (95 CV)

( 198 Km)

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 
Design Edition CoD EVO S tronic 

110 kW (150 CV)
(26.923 Km)

Audi Q2 1.0 TFSI Design Edition 
ultra 85 kW (116 CV)

( 17.251 Km)

Audi A4 Avant Sport Edition 2.0 
TDI S tronic 110 kW (150 CV)

(27.230Km)

Audi Q5 35 TDI Advanced Quattro 
S Tronic 120 kW (163 CV)

(4.768 Km)

Audi A5 Coupe 40 TDI S line S 
tronic 140 kW (190 CV)

( 98 Km)

15.200€ 15.700€

20.400€

15.400€ 20.500 € 15.500€ 24.630€

23.400€ 20.800€ 29.200€ 37.800 € 43.400€

Marc Vergés Albareda    @marcverges8

Cada dia costa més acceptar cap comentari crític, per innocent que sia. Cal defensar-se dels “atacs”, encara que siguin imaginaris. S’ha 
generalitzat sentir-se “agredit”. Els articles qualificatius són més significatius que els substantius. Tothom posa el crit al cel per “qualsevol 
acudit” i això els justifica “tornar-s’hi”. Un exemple: Fa temps, la Junta d’una entitat de les que “fan forrolla” es va molestar, quan en 
aquest espai es parlà de les dificultats amb les que s’enfrontaven. (Esperem que ara no els passi per no parlar-ne). Un altra: Els “processos 
participatius” sobre plans urbanístics “treuen fum”. (Costa acceptar el parer dels altres, la desqualificació i l’insult “funciona millor” que 
el respecte a la pluralitat i les minories). I un darrer: La societat civil està “endormiscada” (Moltes activitats que es feien en els camps cul-
turals, socials i empresarials, estan a l’espera que les administracions “hi posin la pasta” i quan no ho fan, “s’acaba el bròquil”). N’hi ha 
molts més. Sempre la culpa és dels altres. Com fan els partits que, després de les eleccions, diuen que han guanyat. I si no poden governar, 
és perquè algú els té de “cua d’ull” i no pel nombre de vots recollits.


