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A la comarca, Campanya contra les violències masclistes impulsada 
per la MICOD

Pàg. 15, 16 i 17

La mostra Internacional de Films de Dones es farà en format 
“online” i comença dissabte amb “Lo que diran”

Pàg. 21 

El documental inèdit de Barça Studios “100x100 Tito” dóna el 
tret de sortida del Zoom Festival Internacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalunya

Pàg. 22

“Som esport” programa de suport esportiu als centres escolars
Pàg. 30
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Avançat i 
reserva el millor 

descompte*. 
DEMANA JA

LA TEVA CITA
a afflelou.es.

 Podràs aprofitar-los
fins al 8 de desembre.

*Oferta vàlida del 19/11/2020 al 30/11/2020 a les 
òptiques ALAIN AFFLELOU d’Espanya i Andorra. 
Consulta’n les condicions a l’òptica o a afflelou.es.
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L’alcalde Marc Castells 
demana a la 

Generalitat aplicar un 
perímetre comarcal per 

ampliar la mobilitat 
ciutadana Pàg. 5

La ciutat es prepara per la 
campanya “A Igualada, 
per Nadal, fem pinya”

Ahir dimecres l’Ajuntament d’Igualada va presentar la campanya 
comercial “A Igualada, per Nadal fem pinya”; amb aquesta iniciativa 

es vol promocionar, potenciar i donar suport als comerços i establiments 
locals, i fer una crida a la ciutadania a apostar-hi “i fer pinya”. El govern 
municipal també treballa en diverses accions de suport a la cultura i a 
l’esport.   Pàg. 5

Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada al periodista 
igualadí Joan Armengol

Aquest diumenge tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis Ciutat 
d’Igualada, la gala començarà a 2/4 de 12 del migdia i serà retrans-

mesa en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament. Els guanyadors es 
donaran a conèixer el dia de la gala però se sap que el Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada s’atorgarà a Joan Armengol, nascut a Igualada i amb 
dilatada i destacada trajectòria en el món del periodisme.   Pàg. 19

Es premia un programa 
de l’emissora local Ràdio 
Igualada

El programa “Igualada Guia d’Àudio” de Ràdio Igualada ha rebut un 
dels Premis de Comunicació Local 2020 que recentment ha atorgat 

la Xarxa Audiovisual Local. El programa de la ràdio local guardonat 
ha estat escollit pel millor contingut multimèdia. Al certamen s’hi van 
presentar un total de 93 projectes de 20 televisions i 35 ràdios de pro-
ximitat.   Pàg. 6

Tous ha celebrat una 
Festa Major amb “actes 
confinats”

Amb la voluntat de mantenir l’esperit de Festa Major, la Comissió 
50Tous, de Sant Martí de Tous, va impulsar un conjunt d’activitats per 

als veïns i veïnes, que hi van participar sense moure’s de casa. Els “actes 
confinats” entre d’altres, van comptar amb sessions de conta contes 
on-line, una sessió de cuina, la projecció d’un documental i un concurs de 
dibuix per a totes les edats.   Pàg. 14
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- Argençola: 93 809 20 00
- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10
- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30

- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Hospital: 
- Centraleta: 93 807 55 00
- Consultes Externes: 93 807 55 55
- Gabinets d’exploració: 93 807 55 93
-  Hospital de dia Oncologia i mèdic:  

93 807 55 52
- Àrea Ambulatòria: 93 807 55 74
- Hemodiàlisi: 93 807 55 72
- CAP Igualada Nord: 93 807 58 00
-  Centre de Salut Mental d’Adults i 

infantojuvenil: 93 807 57 00
-  Centre d’Atenció i Seguiment a les 

Addiccions: 93 807 57 02
-  Centre de Salut Mental Infantoju-

venil: 93 807 56 50
- Urgències: 93 807 55 77
-  Unitat d’Atenció al Ciutadà:  

93 807 55 76 o 93 807 55 89
EMERGÈNCIES: 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061

FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. 
A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta 
corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 19 de novembre: Bausili, Born, 23.
Dia 20: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 21: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 22: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 23: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 24: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 25: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 26: Juvé, Av. Montserrat, 27.

FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  - www.funerariaanoia.cat
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Segons l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball 
El sector industrial experimenta la 
major destrucció relativa del teixit amb 
empresarial amb una reducció del 9,2% 
respecte l’any passat
La Cambra de l ’Anoia i  el 

Gabinet d’Estudis Econòmics 
de la Cambra de Barcelona han 
creat l’Informe trimestral del 
teixit empresarial i mercat del 
treball, una publicació que per-
metrà analitzar l’evolució eco-
nòmica del territori. Es tracta 
d’una nova eina trimestral per 
analitzar comarcalment l’evo-
lució del teixit empresarial, així 
com del mercat de treball, amb 
dades d’assalariats, autònoms i 
aturats. 

L’Anoia ha tancat el tercer 
trimestre amb 3.024 empreses, 
una xifra similar a la del trimes-
tre anterior, però un 5,9% per 
sota de la del mateix trimestre 
del 2019. En aquest sentit la re-
cuperació del teixit empresari-
al després de la forta caiguda 
del març és gradual i lleugera-
ment per sobre de la mitjana 
catalana –tot tenint en comp-
te que la caiguda va ser menys 
pronunciada. Aquesta és una 
de les principals conclusions que 
es recullen del primer Informe 
trimestral del teixit empresarial 
i mercat del treball que elabo-
ren conjuntament la Cambra de 
l’Anoia i el Gabinet d’Estudis 
Econòmics de la Cambra de Bar-
celona. 

Per sectors i en termes inte-
ranuals, la indústria i els serveis 
pateixen les majors reduccions 
relatives (-9,2% i -5,5%, respec-
tivament), mentre que a la cons-
trucció la contracció del teixit 
empresarial ha estat més mode-
rada (-3,1%). 

Segons la dimensió empresa-
rial, el nombre de microempre-
ses (fins a 10 treballadors i amb 
un pes del 84% a la comarca) 
disminueix un 6,7% el tercer 
trimestre en termes anuals, se-
guida de la reducció entre la 
quantitat d’empreses d’11 a 50 
treballadors (-2,1%). En com-

paració amb el segon trimestre 
del 2020, destaca la recuperació 
de les empreses mitjanes (de 51 
a 250 treballadors) que sumen 
quatre empreses més (+6,5%), i 
que tot i tenir un pes reduït so-
bre el total d’empreses (2,2%), 
generen ocupació al 24% dels 
assalariats totals al territori. 

El bon comportament de la 
construcció i els serveis contri-
bueixen a l’estabilització del 
nombre d’assalariats. Els assala-
riats a la comarca s’estabilitzen 
en els 25.801 durant el tercer 
trimestre, un 0,6% més que el 
trimestre anterior. En termes 
anuals, la xifra se situa lleu-
gerament per sota dels nivells 
previs a la pandèmia (-2,2%). 
Igualment, cal tenir present que 
aquesta dada recull els treballa-
dors que estan en situació d’ER-
TO –a 30 d’octubre hi ha 2.186 
persones que reben una presta-
ció per ERTO, segons dades del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Per sectors i en termes tri-
mestrals, la recuperació dels 
assalariats s’observa a la cons-
trucció i als serveis amb un in-
crement del juny al setembre 
del 2,1% i l’1,2%, respectiva-
ment. Per contra, la indústria 
ha registrat una lleugera reduc-
ció (-0,5%), que s’ha aprofundit 
a l’agricultura. Tanmateix, en 
termes anuals, aquest últim és 
l’únic que registra un augment, 
alhora que els serveis se situen 
un 1,1% per sota del total del 
tercer trimestre de 2019 amb 
15.906 afiliacions. 

Pel que fa als autònoms, 
aquest darrer trimestre s’han 
registrat 7.942, xifra lleugera-
ment superior tant a la del tri-
mestre anterior (+0,7%) com a 
la del tercer trimestre de 2019 
(+0,5%). Aquesta evolució con-
trasta amb la de la mitjana ca-
talana (-0,5% en termes anuals), 

mostrant-se més dinàmica a la 
comarca (després d’una caigu-
da també més suau). Segons els 
grans sectors, la construcció és 
l’únic que presenta una evolució 
positiva tant en termes anuals 
com trimestrals amb uns aug-
ments del 3,9% i 0,9%, respec-
tivament. Als serveis predomina 
l’estabilitat respecte al segon 
trimestre i en termes anuals, 
però a la indústria cal desta-
car la notable reducció anual 
(-2,8%). 

Per últim, quant a les xifres 
d’atur, el nombre d’aturats re-
gistrats ha estat de 8.731 al se-
tembre, un 23,7% més que el 
mateix mes del 2019 (amb 7.057 
persones aturades). Tot i que 
aquesta xifra és un 3,5% infe-
rior al màxim registrat al juny 
(9.045), no s’assolia un volum 
similar des dels primers mesos 
del 2017. 

Una nova eina per analitzar 
l’evolució econòmica de l’Anoia 

L’Informe trimestral del tei-
xit empresarial i mercat del tre-
ball és una publicació que ha 
posat en marxa la Cambra de 
l’Anoia juntament amb el Ga-
binet d’Estudis Econòmics de 
la Cambra de Barcelona per tal 
d’oferir una monitorització i se-
guiment de l’evolució econòmi-
ca de la comarca. El document 
que s’elaborarà trimestralment 
analitza l’evolució del teixit em-
presarial, així com del mercat de 
treball amb dades d’assalariats, 
autònoms i aturats. 

La publicació permetrà així 
acomplir un dels objectius que 
es marca la corporació territo-
rial de donar suport i assesso-
rament a les empreses, ja que 
mitjançant aquesta es podrà 
monitoritzar la recuperació eco-
nòmica del territori per l’impac-
te de la Covid-19.

Dol al Consell Comarcal de 
l’Anoia per la mort d’Antoni 
de Solà
De Solà va presidir el Consell Comarcal durant 
quatre anys

IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia 
expressa el seu condol per la 

mort d’Antoni de Solà, president 
de l’ens comarcal durant qua-
tre anys, entre el 1991 i el 1995, 
expresident del Consorci de Pro-
moció Turística de l’Alta Anoia i 
alcalde de la vila de Pujalt durant 
36 anys, del 1983 al 2019.

Xavier Boquete, actual presi-
dent del Consell Comarcal, lamen-

ta “la pèrdua sobtada d’un llui-
tador incansable, d’una persona 
convençuda del potencial turístic 
del territori i d’un abanderat en 
la lluita per donar veu als petits 
municipis i reclamar que aquests 
assolissin els mateixos serveis que 
els grans municipis”. Boquete 
destaca que “durant la seva pre-
sidència al Consell Comarcal va 
mostrar una sensibilitat molt es-
pecial en aquest sentit, una línia 
que aquesta institució continua 
mantenint com una absoluta pri-
oritat a dia d’avui”.

Al balcó del Consell Comarcal 
de l’Anoia hi va lluir un crespó 
negre.

Estudi de millora del transport públic de 
Castellolí, el Bruc i Collbató en el corredor 
Igualada-Barcelona
COMARCA

La Diputació de Barcelona ha 
finalitzat l’estudi per analitzar 

les necessitats de transport públic 
per als municipis de Castellolí, 
el Bruc i Castellbisbal, amb l’ob-
jectiu de millorar les connexions 
d’aquests municipis en l’eix Igua-
lada – Barcelona. Els tres munici-
pis estudiats tenen unes caracte-
rístiques similars amb un pobla-
ment dispers i un elevat percen-
tatge de la població que viu en 
urbanitzacions o barris de baixa 
densitat que va des del 80% a 
Collbató, 42% al Bruc i el 36% 
a Castellolí. L’estudi parteix que 
els centres generadors de mobili-
tat es situen majoritàriament als 
nuclis urbans i que la població de 
les urbanitzacions i els barris s’ha 
de desplaçar a aquests nuclis per 
gaudir de serveis i equipaments.

L’estudi constata que els tres 
son municipis dormitori amb ta-
xes d’autocontenció baixes, i que 

per tant bona part de la població 
ha de dur a terme un desplaça-
ment fora del municipi tant per 
anar a treballar com per anar als 
principals equipaments com po-
den ser l’institut d’ensenyament i 
al metge, ja que aquests no estan 
situats dins el mateix municipi fet 
que obliga a desplaçar-se.

Pel que fa a la tipologia de 
la població, les piràmides mos-
tren uns estrats de població jove 
superiors a la mitjana catalana i 
que la població menor de 14 anys 
té unes necessitats de mobilitat 
que, per si mateixos, no poden 
resoldre.

D’acord amb aquesta situació, 
l’estudi desenvolupa 13 propos-
tes per donar solució a la neces-
sitat de mobilitat del conjunt de 
la població dels tres municipis. 
Així, entre les propostes hi ha 
la necessitat de reforçar la línia 
Bruc–Collbató–Esparreguera–
Martorell i el seu perllongament 

fins l’estació de Renfe de Cas-
tellbisbal, la incorporació d’una 
parada amb zones d’aparcament 
Park & Ride (P&R) per a les línies 
e1 i e5 Barcelona ↔ Igualada i am-
pliació i millora del P&R de l’es-
tació de Castellbisbal, a més de 
l’augment del nombre de serveis 
en sentit Barcelona des del Bruc 
a més d’incorporar un servei de 
transport a demanda per als tres 
municipis.

A més, també demana estu-
diar la viabilitat d’un servei d’au-
tobús nocturn, així com estan-
daritzar els serveis i les parades 
d’autobús, millorar la informació 
disponible en aquestes parades i 
augmentar-ne la seguretat i l’ac-
cessibilitat. Així mateix, recoma-
na un projecte de remodelació 
de l’A↔2 que tingui en compte 
futures solucions per al transport 
públic dels tres municipis per on 
passa aquesta via.

S’ajorna la Fira Tèxtil BSTIM, 
que s’havia de celebrar el 
mes de febrer

Mor Antoni de Solà, 
exalcalde de Pujalt
PUJALT

Antoni de Solà, exalcalde de 
Pujalt durant 36 anys i expresi-

dent del Consell Comarcal de 
l’Anoia, va morir, dimecres de la 
setmana passada, en un accident 
de trànsit. 

El Servei Català de Trànsit in-
formava que van rebre l’avís del si-
nistre a les 16.48 hores a la carrete-
ra C-1412a, al punt quilomètric 51. 
Per causes que s’estan investigant, 
el turisme hauria caigut a la riera 
de Sant Pere de Copons. Arran de 
l’accident, es van activar quatre 
patrulles dels Mossos, tres dotaci-
ons dels Bombers i una ambulància 
del SEM. 

De Solà, de 64 anys, va ser al-
calde de Pujalt entre el 1983 i el 
2019 (CiU i Junts per Catalunya) i 
també va ser president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia del 1991 
al 1995. Actualment era primer 
tinent d’alcalde. 

De Solà va estar al capdavant 
de l’alcaldia de Pujalt entre el 1983 
i el 2019. En les darreres eleccions 
municipals, tot i que la seva can-
didatura (Junts per Catalunya) va 
ser la més votada, va cedir el relleu 
al republicà Pere Masana. A més, 
l’exbatlle va ser també president 
del Consorci de Promoció Turística 
de l’Alta Anoia. 

ACN

IGUALADA

La cinquena edició de la Fira Tèxtil 
BSTIM, que s’havia de celebrar 

el mes de febrer a Igualada, queda 
ajornada fins a la tardor. Així ho 
han decidit les entitats organitzado-
res Fira d’Igualada i l’agrupació Tèx-
til FAGEPI que esperen, amb aques-
ta decisió, poder celebrar la fira en 
un context de més normalitat i que 
permeti l’assistència de compradors 
internacionals, una presència que al 
febrer no seria viable a causa de les 
restriccions per la crisi sanitària.

La fira tèxtil BSTIM (Best So-
lutions in Textile Manufacturing) 
és l’única fira de producció tèxtil 
de l’Estat espanyol. Va néixer l’any 
2015 a Igualada amb l’objectiu 
d’enfortir la producció tèxtil de 
proximitat i des d’aleshores s’ha 

celebrat en quatre ocasions, amb 
periodicitat biennal. D’entre els ex-
positors hi ha empreses fabricants 
de gènere de punt i tallers de con-
fecció de Catalunya i d’arreu de l’Es-
tat, i els visitants són principalment 
compradors de marques internacio-
nals, grans distribuïdors i dissenya-
dors interessats en trobar nous pro-
veïdors. La darrera edició, celebrada 
el març de 2019, va reunir més d’un 
miler de visitants durant els dos dies 
que va durar la fira.

Fira d’Igualada i l’Agrupació 
Tèxtil FAGEPI, organitzadores de la 
fira amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, esperen poder fixar avi-
at les noves dates al calendari, que 
aniran en funció de l’evolució de la 
pandèmia.
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Motor híbrid e-Boxer + Tracció 4x4 permanent 
(SAWD) + Sistema d’assistència a la conducció 
EyeSight + Frenada precol·lisió frontal i posterior 
+ Control de creuer adaptatiu + Funció de
permanència al carril + Càmera posterior i lateral
+ X-Mode + Apple CarPlay i Android Auto**

L’EVOLUCIÓ ÉS EN TU. 
TENIM ELS VEHICLES MÉS AVANÇATS.
LA DECISIÓ ÉS TEVA.

des de
Entrada 9.816,56€ 
48 mesos T.A.E. 8,44%
Última quota 15.048,63€250€*

/mes

* Finançament del vehicle Subaru XV 2.0i Hybrid CVT Sport Plus. Preu al comptat 30.750,00 €. Entrada 9.816,56 €. Termini de 48 mesos, 1 quota de 236,04 €, 46 quotes de 250,00 €
i 1 quota de 15.048,63 €. Tipus deutor fix 6,95%. TAE 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de
pagament de les quotes). Comissió d’obertura finançada del 3,50 % 732,67 €. Interessos 5.118,56 €. Import total del crèdit 21.666,11 €. Cost total del crèdit 5.851,23 €. Import total 
carregat 26.784,67 €. Preu total a terminis 36.601,23 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 9/10/2020 i el primer pagament el 2/11/2020. Oferta vàlida fins al 31/12/2020. 
Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer, EFC, SA. Consum combinat. Gamma XV Eco Hybrid 6,5 (L/100 km) 7,9 (WLTP). 
Emissions combinades de CO2. Gamma XV Eco Hybrid (g/km) 180 (WLTP) 149 (NEDC). D’acord amb el que estableix el Reglament d’execució (UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1153.

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS, S.L.  
Av. Europa, 4, Nau 2 · IGUALADA Tel. 93 801 91 45

L’Ajuntament convida la ciutadania a fer 
pinya comprant als comerços locals aquest 
Nadal
“A Igualada, per Nadal, fem pinya” és l’eslògan de la campanya 
nadalenca d’aquest any

 “i-Comerç, oberts a la 
transformació”, projecte 
pilot per acompanyar els 
comerços en el procés de 
digitalització

IGUALADA

La situació excepcional genera-
da per la crisi de la Covid-19 

ha accelerat el procés de trans-
formació digital dels comerços, 
atès que les normatives aplica-
des a l’hora de pal·liar els efec-
tes de la pandèmia comporten 
sovint la suspensió d’activitats 
econòmiques de forma presen-
cial. En el cas concret del sec-
tor del comerç, el tancament 
impedeix l’adaptació a la situ-
ació dels establiments que no 
es troben en una fase avançada 
de digitalització, amb el conse-
güent sofriment econòmic que 
això comporta.

És per aquest motiu que des 
del Departament de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada s’im-
pulsa el projecte “i-Comerç, 
oberts a la transformació”, plan-
tejat com a acció de suport a 
la digitalització del comerç i 
adreçat a totes aquelles acti-
vitats econòmiques de comerç 
al detall d’Igualada decidides 
a evolucionar i transformar-se 
digitalment.

En tractar-se d’una prova pi-
lot, l’objectiu del programa és 
acompanyar en la seva transfor-
mació digital a un màxim de 10 
comerços d’Igualada. La finali-
tat és, d’una banda, obtenir un 
mostreig de l’estat digital del 
sector comercial de la ciutat i 

avaluar la seva evolució a partir 
de la diagnosi i seguiment dels 
experts del projecte. A més, el 
projecte pretén provocar, a par-
tir d’un efecte llavor, que altres 
comerços de la ciutat apostin 
per la digitalització. En definiti-
va, es pretén apropar el sector 
del comerç a la digitalització.

Per assolir aquests objectius, 
el projecte es compon de dues 
fases: una primera de selecció i 
diagnosi, i una segona d’acom-
panyament en la transforma-
ció digital. Cada fase comporta 
unes tasques concretes que re-
quereixen d’un perfil professio-
nal especialista i expert en cada 
àmbit. En la primera, a partir 
d’un procés de selecció, s’esco-
lliran 10 comerços que estiguin 
disposats a participar en aquesta 
prova pilot. Un cop elegits, se’ls 
practicarà una auditoria digital 
completa per obtenir un mapa 
d’estratègia digital que permeti 
conèixer en quin punt de digi-
talització es troba el comerç i 
quins són els seus objectius. En 
la segona, quan el mapa d’estra-
tègia digital sigui clar, s’acom-
panyarà cada comerç a encami-
nar-se cap a la consecució dels 
seus objectius. Un cop finalit-
zada la segona fase, s’estudiarà 
l’èxit del projecte i s’avaluaran 
les evolucions digitals dels 10 
comerços escollits.

IGUALADA

Conscients de les dificultats amb 
què molts col·lectius de la ciu-

tat afronten la propera campanya 
de Nadal, l’Ajuntament d’Igualada 
ha dissenyat una campanya atípi-
ca, que s’allunya dels tradicionals 
eslògans nadalencs i fa una crida a 
la ciutadania a fer pinya durant les 
festes i tancar files amb aquells que 
més ho necessiten.

“A Igualada, per Nadal, fem pi-
nya” és l’eslògan escollit per aques-
tes festes, un missatge que recull 
la importància de fer-nos costat els 
uns als altres per donar suport a 
sectors com el de la cultura, la res-
tauració o el comerç, que viuen una 
situació molt complicada pels efec-
tes econòmics de la crisi, i també a 
col·lectius com el de la gent gran o 
els sanitaris, que han viscut la part 
més dura de la pandèmia.

La campanya parteix, doncs, de 
l’acceptació que aquest no és un 
Nadal com els altres, però manté la 
crida a mantenir l’esperit nadalenc 
gràcies a la solidaritat ciutadana i 
a la complicitat entre institucions, 
associacions empresarials, entitats 
i ciutadania. Es tracta d’una crida a 
la cohesió social --una societat més 
unida és una societat més forta--, 
i també una interpel·lació als ciu-
tadans com a consumidors perquè 
apostin pel comerç local i no pels 
gegants tecnològics a l’hora de fer 
les seves compres nadalenques.

Pel que fa a la imatge gràfica, 
la campanya compta amb dos car-
tells; un específicament centrat en 
el comerç, amb una bossa iguala-
dina plena de pinyes nadalenques 

com a protagonista, i un altre amb 
diferents pinyes que representen 
col·lectius de la ciutat, i que cada 
comerç es podrà fer seu afegint-hi 
noms de nous col·lectius. Per re-
forçar la campanya, l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat, també, 
un concurs d’aparadors entre els 
comerços amb les pinyes com a 
element principal. La pinya és un 
motiu nadalenc molt present en la 
decoració de centres de taules, ar-
bres de Nadal, pessebres, etc. i, al-
hora, aporta el sentit metafòric de 
l’expressió “fer pinya”, que indica 
col·laboració o, en l’argot casteller, 
la formació de la base d’un castell.

En la presentació de la campa-
nya, que es va fer ahir dimecres a 
l’Ajuntament d’Igualada, hi van par-
ticipae l’alcalde, Marc Castells; la re-
gidora de Promoció de la ciutat, Pa-
trícia Illa, i el regidor de Dinamitza-
ció Econòmica, Jordi Marcé, acom-
panyats pels representants de les 

associacions de comerciants Iguala-
da Comerç, Nou Centre d’Igualada i 
Mercat Municipal la Masuca.

A la compareixença s’ha anun-
ciat també que la tradicional encesa 
de la il·luminació nadalenca tindrà 
lloc el divendres 27 de novembre 
davant de l’emblemàtica Merceria 
Vidal, “Cal Perico”, que enguany 
compleix 180 anys d’existència i s’ha 
convertit en el negoci familiar més 
antic de Catalunya. L’encesa tindrà 
una vessant musical a càrrec de l’Es-
cola Municipal de Música d’Iguala-
da, amb la participació d’alumnat i 
professorat del centre.

A principis de desembre, l’Ajun-
tament d’Igualada farà públic el 
programa d’actes de Nadal complet 
--en alguns aspectes encara pendent 
de l’evolució de la pandèmia--, així 
com les diverses accions de suport 
a la cultura i a l’esport que ha pre-
parat el govern municipal per a les 
properes setmanes.

L’alcalde demana a la Generalitat un 
perímetre comarcal
IGUALADA

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, ha demanat formalment 

als departaments de Salut i d’Inte-
rior que la Generalitat contempli 
la creació d’un perímetre comar-
cal que permeti que tota la gent 
dels pobles de l’Anoia puguin 
venir a la capital, que és on tenen 
els serveis. Castells ha considerat 
que el Govern ha de tenir aquesta 
sensibilitat en les comarques que 
actualment es troben en una situ-
ació. “Quan vam estar malament, 
la gent d’Igualada i de la Conca 
ens vam sacrificar i vam estar con-

finats; potser toca que la Genera-
litat, ara que la situació és bona, 
pugui gestionar aquest perímetre 
que permeti venir a tota la gent 
dels pobles petits de la comarca 
i no patim la reducció de mobili-
tat interna de la comarca, que en 
aquest moment ens tenalla”.

L’alcalde ha fet pública aques-
ta sol·licitud en la compareixença 
informativa ahir dimecres, després 
d’explicar que “les dades sanitàries 
segueixen millorant, malgrat que 
segueixen no sent bones”. Les da-
des que gestiona el Departament 
de Salut indiquen que, en el cas 

d’Igualada, el risc de rebrot, que 
dimarts estava a 277, aquest dime-
cres ha baixat a 263, tot i que hau-
ria d’estar per sota de 100, mentre 
que el risc de transmissió aquest 
dimecres té un índex de 0,86, men-
tre dimarts era de 0,90. Pel que fa 
a l’Hospital Universitari d’Igualada, 
ahir dimecres tenia 25 persones 
ingressades a planta i 6 persones 
més ingressades a la UCI amb po-
sitiu de Covid. Castells ha destacat 
que aquestes dades indiquen que 
l’Anoia és ara mateix la comarca 
amb la quarta millor situació epi-
demiològica de Catalunya.
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ERC Igualada demana a Marc Castells que 
“eviti” els 2 desnonaments previstos a 
famílies igualadines amb menors

IGUALADA

Dues famílies igualadines amb 
menors estan a punt de ser 

desnonades, segons ha informat 
la PAH Anoia. Des d’ERC Igualada 
demanen al govern de Marc Cas-
tells que “eviti immediatament” 
els 2 desnonaments i ofereixi 
una alternativa habitacional a les 
famílies. Els republicans conside-
ren “indigne” que es desnonin a 2 
famílies amb menors i més en una 
situació de pandèmia”.

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca han anunciat avui que hi 
ha previstos 2 desnonaments a la 
ciutat d’Igualada que deixaran sen-
se llar a 2 famílies amb menors de 
manera imminent. Des d’ERC Igua-
lada demanen al govern de Marc 

Castells que “actuï i eviti” aquests 
tres desnonaments i demanen que 
“ofereixi una alternativa a aques-
tes famílies, una solució habitacio-
nal perquè no es quedin al carrer”. 
Segons els republicans “els desno-
naments són indignes i cruels de 
per si però encara ho són més en 
plena pandèmia mundial” ja que 
“els governs demanen que tothom 
es quedi a casa però alhora es fa 
fora a la gent de casa seva”. 

En aquest sentit des d’ERC 
Igualada expliquen que “la PAH ha 
manifestat la voluntat d’aquestes 
tres famílies amb menors a pagar 
un lloguer social” i per tant “cal 
que l’ajuntament sigui part de la 
solució negociant amb els bancs 
que volen fer fora a aquestes famí-

lies i, si cal, que ofereixi una alter-
nativa habitacional a aquestes tres 
famílies igualadines perquè no es 
quedin al carrer”. 

Segons ERC Igualada, Igualada 
“està pagant molt car la manca 
de polítiques d’habitatge dels dar-
rers anys” ja que “no s’ha generat 
ni un sol pis de lloguer social des 
de fa més de 10 anys” i recorden 
que “no pot repetir-se la situació 
que vam viure durant la crisi del 
2008 en la que hi havia constant-
ment famílies desnonades perquè 
no podien pagar el lloguer o la 
hipoteca”. Per tant, ERC reclama 
“que l’ajuntament sigui actiu i faci 
polítiques per garantir el dret a 
l’habitatge i que a ningú se la fa 
fora de casa, el govern municipal 
ha de donar la cara i solucions a les 
famílies que ho necessiten a curt, 
mig i llarg termini” ja que “sinó 
d’aquí uns mesos arribarem a una 
situació crítica que no es podem 
permetre com a societat”.

Finalment els republicans expli-
quen que “presentarem una moció 
a l’ajuntament d’Igualada per tal 
d’aturar els desnonaments a la ciu-
tat i demanant al govern munici-
pal que faci els deures i garanteixi 
que ningú es quedi al carrer, és 
una qüestió d’humanitat” i expli-
quen que “el dia 21 d’octubre ens 
vam reunir amb la PAH Anoia i 
ens vam comprometre a treballar 
conjuntament per evitar que cap 
família pateixi ser expulsada de ca-
sa seva i quedar-se al carrer”. 

ERC Igualada

Poble Actiu reclama engegar la renovació 
del POUM: “Necessitem planificar la 
Igualada que volem per al 2030”
Consideren contradictori que Castells vulgui planificar nous 
macropolígons industrials quan ha estat incapaç, en 10 anys, de 
renovar el planejament urbanístic municipal

IGUALADA

“Necessitem per planificar la 
Igualada que volem pel 2030”. 

La candidatura municipalista expo-
sa la necessitat urgent d’iniciar el 
procés de renovació del POUM, 
l’eina de planificació urbanística. 
Des de Poble Actiu consideren con-
tradictori que l’alcalde Castells es 
bolqui a planificar urbanísticament 
nous macropolígons industrials a 
la Conca d’Òdena quan ha estat 
incapaç, en 10 anys al govern, de 
començar el procés de renovació 
del POUM.

El POUM: una eina per 
afrontar l’emergència 
climàtica

Les regidores de Poble Ac-
tiu van exposar que l’actual pla-

nificació urbanística d’Igualada, 
aprovada el 1986, és obsoleta per 
afrontar els reptes de la Igualada 
del segle XXI, que passen inevi-
tablement per una transformació 
profunda per fer front a l’emer-
gència climàtica”. En la roda de 
premsa van exposar els principals 
reptes urbanístics de la ciutat: la 
transformació del barri del Rec, la 
promoció d’una mobilitat verda i 
la dotació d’equipaments a tots els 
barris. Reclamen engegar la plani-
ficació per poder convertir el barri 
del Rec en un espai on puguin con-
viure diferents usos --indústria, ha-
bitatge, comerç i serveis-- perquè 
“Igualada no necessita urbanitzar 
cap enfora, el barri del Rec és una 
oportunitat per tenir un creixe-
ment urbanístic sostenible”. 

Per assolir una mobilitat real-
ment sostenible, les regidores van 
defensar que Igualada ha de ser 
una ciutat pensada per la gent on 
els vianants i les bicicletes han de 
recuperar espais que actualment 
ocupen els vehicles. “Més enllà de 
la Rambla, els carrers Òdena, Sant 
Josep i Sant Pau demanem restrin-
gir la circulació de vehicles en car-
rers de tots els barris de la ciutat 
per promoure el comerç i l’oci”. 
En la mateixa línia, consideren que 
per aconseguir una ciutat pensada 
per afrontar l’emergència climàti-
ca, cal reduir l’ús del vehicle dins 
de la ciutat per reduir la contami-
nació i, al mateix temps, estendre 
i connectar una xarxa de carrils bi-
cicleta que permeti arribar a totes 
les zones de la ciutat. 

Finalment, defensen la renova-
ció del POUM per poder preveure 
els problemes de la ciutat de ma-
nera global i així poder planificar 
de manera coherent on s’ubiquen 
i quines modificacions han de tenir 
espais com la sisena llar d’infants 
pública al districte de llevant, la 
millora de l’entorn de l’Escorxa-
dor, la millora de la seguretat de 
l’accés a l’Escola Dolors Martí o la 
limitació de la superfície comercial 
per impedir la instal·lació de nous 
hipermercats. 

Poble Actiu

Junts, el partit de Carles 
Puigdemont, comença a 
caminar a l’Anoia

IGUALADA

Els dies 7 i 8 de novembre va 
culminar el procés participa-

tiu d’implantació de JUNTS a la 
comarca de l’Anoia. La candidatu-

ra comarcal hi va obtenir un 81% 
de suport i un percentatge signi-
ficatiu en la candidatura escollida 
de la vegueria.

Amb aquest procés de primà-
ries comarcals enllestit, comença 
el desplegament pels municipis de 
l’Anoia. Properament s’inaugurarà 
a Igualada la nova seu comarcal. 

Actualment ja es pot contac-
tar amb JuntsAnoia a través de 
les adreces electròniques següents: 
info@juntsanoia.cat i info@juntsi-
gualada.cat

CCOO denuncia la manca 
d’instruccions i/o d’un 
protocol de ventilació a 
les aules i d’altres espais 
educatius, a l’hivern
El sindicat intercomarcal de 

CCOO d’Educació demana 
al Departament d’Educació que 
elabori un protocol de ventilació 
que tindrà una decisiva incidèn-
cia sobre la salut de l’alumnat i el 
personal treballador dels centres 
educatius.

Sabem que la covid-19 es 
transmet per aerosols en espais 
tancats i, aquest element obliga 
a adoptar mesures concretes amb 
relació a la ventilació dels espais 
tancats per evitar l’alta concen-
tració de virus en suspensió i el 
contagi. Extrapolant les recomana-
cions que fa l’Institut de Diagnòs-
tic Ambiental i Estudis de l’Aigua, 
IDAEA-CSIC, per dimensió i ocu-
pació de les nostres aules, la gran 
majoria amb sobreràtios, més enllà 
de l’obertura de finestres, caldria 
una renovació de l’aire 15 vegades 
per hora.

La ventilació mecànica és una 
opció alternativa i ofereix avan-
tatges, com adequar-se amb in-
dependència de les variacions at-
mosfèriques, economia en el cost 
de la instal·lació atenent a la seva 

rendibilitat tèrmica, ventilació per-
manent amb cabals necessaris de 
l’ordre que es vulgui, expulsió con-
trolada de l’aire viciat i facilitat de 
muntatge i inspecció.

CCOO demanem que el plens 
dels Ajuntaments, en la seva fun-
ció de protecció de la salut de les 
persones dels centres educatius 
(infants, joves i adults que for-
men part de l’alumnat, de tots els 
treballadors i treballadores dels 
centres docents, dels familiars i de 
tota la societat en el seu conjunt) 
aprovin aquesta moció i en aquest 
sentit, exigim al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
que: Implementi la ventilació me-
cànica als centres educatius; faci-
liti l’ocupació d’espais alternatius, 
que els ajuntaments han posat a 
disposició, quan sigui necessari i 
promogui la realització d’activitats 
a l’exterior, quan les condicions 
climatològiques ho permetin; pro-
porcioni els EPIs respiratoris sufici-
ents per al conjunt de treballadors 
i treballadores dels centres educa-
tius, i augmenti el pressupost de 
neteja i desinfecció.

Igualada Guia d’Àudio, de 
Ràdio Igualada, premiada 
als Premis de Comunicació 
Local 2020
IGUALADA

El jurat dels Premis de Comunica-
ció Local 2020 ha donat a conèi-

xer els guanyadors a la cloenda del 
Mercat Audiovisual de Catalunya. 
Entre els guardonats cal destacar, 
com a millor contingut multimè-
dia: Igualada Guia d’Àudio, de 
Ràdio Igualada.

Els altres premiats han estat: 
a la categoria de millor mitjà, Te-
levisió Cardedeu (televisió), Ràdio 
Arenys (ràdio) i L’Oest (digital); a 
la categoria de millor contingut: 
“Ones de ciència” de Ràdio Cam-
brils, “Territori Contemporani” de 
VOTV.

El jurat ha atorgat als equips 
de totes les ràdios i televisions lo-
cals de La Xarxa el premi a la tra-
jectòria professional per l’esforç 
i el treball realitzat en difícils cir-
cumstàncies durant els moments 
més crítics de la pandèmia.

Pel que fa a Igualada Guia 
d’Àudio, de Ràdio Igualada, ha re-
but el reconeixement per l’encert 
de donar valor afegit a l’esforç de 
producció de continguts originals 
de caràcter local, transformar-los 
en un nou producte que assoleix 
renovades funcions com ara l’edu-
cativa i especialment la de promo-
ció del patrimoni tot afavorint el 
gaudi de veïns i de forasters.

93 projectes presentats
La Xarxa Audiovisual Local ha 

recuperat enguany els Premis de 
Comunicació Local que no se cele-
braven des del 2013. Els guardons 
atorgats tenen com a objectiu 
posar en valor la feina que dia a 
dia fan els i les professionals dels 
mitjans locals. Al certamen s’han 
presentat un total de 93 projectes 
de 20 televisions i 35 ràdios de pro-
ximitat.
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El Consell Comarcal, amb els ajuntaments 
d’Òdena i Piera, inicien un nou programa de 
treball i formació orientat a joves tutelats i 
extutelats 
Cinc joves s’incorporen al Projecte de Rehabilitació de les Zones Verdes 
i Entorns Naturals i faran tasques de millora en diferents espais, 
contractats per l’ens comarcal
El Consell Comarcal de l’Anoia ha 

donat inici al Programa Treball i 
Formació, Línia Joves Tutelats i Extu-
telats, que donarà feina a 5 per-
sones joves en situació d’atur que 
resideixen a la comarca de l’Anoia, 
amb contractes de 12 mesos.

El Programa Treball i Formació 
contribueix a millorar l’ocupabilitat 
de les persones en situació d’atur o 
d’inactivitat, especialment d’aque-
lles amb més dificultats d’accés al 
mercat laboral i que pateixen una 
alta vulnerabilitat social. En la pri-
mera edició d’aquest programa, es-
pecífic per a Joves Tutelats i Extute-
lats, es posa especial èmfasi a afavo-
rir la inserció laboral d’aquest seg-
ment jove, que ha de realitzar un 
procés d’emancipació amb 18 anys 
i, per tant, necessita un abordatge 
integral des del primer moment. 
És per això que, des del Consell Co-
marcal, el programa els facilita una 
formació i una experiència laboral 
en un entorn protegit i els prepara 
abans de poder-se incorporar a un 
entorn productiu ordinari.

Aquest objectiu es materialitza 
en la seva contractació per realitzar 
actuacions de caràcter temporal i 
d’interès general. Al mateix temps, 
rebran accions formatives transver-
sals, amb l’objectiu d’augmentar els 
seus recursos personals i les eines de 
cerca de feina.

El Consell Comarcal de l’Anoia 
desenvolupa el Projecte de Rehabi-
litació de les Zones Verdes i Entorns 
Naturals, mitjançant el qual, les per-
sones joves realitzaran tasques de 
manteniment i neteja en l’àmbit de 
la jardineria en parcs, zones verdes 
i vials, tasques de detecció de les 
possibles deficiències en les instal-
lacions, mobiliari o equipaments i 
suport en tasques de manteniment. 
El projecte també contempla el 
desenvolupament i la promoció de 
les àrees naturals del territori que 
van restar menys ateses durant el 

període de confinament a causa de 
la COVID-19 per falta de manteni-
ment, potenciant la seva cura i mi-
llora al llarg de tota la durada del 
projecte.

En aquest programa hi parti-
cipen dos municipis de la comar-
ca, gràcies a la implicació dels seus 
ajuntaments: Òdena, amb l’acolli-
ment de 3 joves, i Piera, amb l’acolli-
ment de 2 joves. Tots ells contractats 
pel Consell Comarcal de l’Anoia.

Aquestes actuacions són sub-
vencionades pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i efectu-
ades d’acord amb les condicions 
establertes al programa Treball 
i Formació regulat per la Resolu-
ció TSF/1548/2020, de 23 de juny, i 
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de se-
tembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la conces-
sió de subvencions per al Progra-
ma Treball i Formació, modificada 
per l’Ordre TSF/115/2019 de 7 de 
juny i TSF/20/2020, de 25 de febrer. 
Aquest contracte pot ser cofinançat 
pel Fons Social Europeu en un 50% 
a través del Programa operatiu FSE 
de Catalunya 2014-2020, sempre 
que l’Ordre de Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals del Mi-
nisteri de Treball i Economia Social 
per a l’any 2020 ho permeti.

El Consell Comarcal 
col·labora amb “Litografies 
Solidàries”, a benefici de 
La Marató de TV3 

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia col·labora amb la inicia-

tiva “Litografies Solidàries”, a 
benefici de La Marató de TV3, 
que enguany es dedica a la 
COVID-19. Aquesta obra artística 
va ser creada per una metges-
sa de l’Anoia en plena crisi del 
coronavirus i transmet les emo-
cions viscudes pels professionals 
de l’Atenció Primària. Es poden 
adquirir al preu de 10 euros i 
tots els beneficis es destinaran 
íntegrament a La Marató. 

Les persones interessades 
poden fer la sol·licitud a https://
forms.gle/MjQh6Y6NeQWLiFkLA. 
El Consell ha adquirit un total de 
34 obres, una per a la pròpia ins-
titució i una per a cadascun dels 
municipis del territori. 

La passada setmana, el presi-
dent de l’ens, Xavier Boquete, 
i la consellera de Salut Pública, 
Rosa M. Garcia, van rebre les im-
pulsores de la iniciativa i els van 
traslladar l’agraïment en nom 
del Consell Comarcal de l’Anoia.

L’Ajuntament inverteix 
en el Teatre La Lliga
CAPELLADES

Properament es començaran 
a implementar un seguit de 

millores al Teatre La Lliga.
El regidor de Cultura, Àngel 

Soteras, explica com “els darrers 
anys hem estat invertint de forma 
continuada per millorar la segu-
retat i la confortabilitat d’espec-
tadors i companyies, i per dotar 
el teatre de les condicions que 
permetin ampliar l’oferta cultural 
amb una programació més àmplia 
i diversa. Enguany, amb la Junta 
de l’entitat hem acordat priorit-
zar la instal·lació d’un nou sistema 
motoritzat per al teló de boca que 
substituirà l’antic de contrapesos, 
fer un tancament de la Sala Peti-
ta que en millori definitivament 

l’aïllament, dotar les llotges de 
noves cadires i instal·lar al Teatre 
un projector d’alta definició i una 
pantalla de gran format que per-
metran que s’hi pugui tornar a fer 
cinema.

A més d’aquestes inversions, 
volem també accelerar alguns ar-
ranjaments bàsics, com el de la 
porta d’entrada, força malmesa.

Portem uns mesos difícils per 
a l’activitat cultural i --tot i que 
a Capellades no hi hem renun-
ciat en cap moment-- és evident 
que no hem fet tot el que voldrí-
em. Estem, però, decidits a que 
la represa ens agafi a punt i que 
quan la nostra gent pugui tornar 
a gaudir de La Lliga la trobi en les 
millors condicions possibles”.

Fem sostenibilitat!
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LA POBLA DE CLARAMUNT

HOTEL 
ROBERT

OBERT TOTS ELS DIES

L’alcaldessa comparteix 
una matinal amb l’alumnat 
de segon de l’Escola Joan 
Maragall 

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa Noemí Trucharte ha 
visitat dues aules de segon de 

primària de l’Escola Joan Maragall, 
aquest dimarts. L’alumnat està 
fent un projecte sobre el conei-
xement del municipi i en aquesta 
ocasió s’han centrat en les funci-
ons de l’alcaldessa i les de l’Ajun-
tament.

Els nens i nenes han parlat 
animadament amb l’alcaldessa i li 
han formulat preguntes sobre el 
municipi i els seus habitants, so-
bre l’Ajuntament i les feines que 
es fan, els edificis municipals i el 
nombre de treballadors. Han mos-
trat especial interès per conèixer 
la Policia Local, la seva feina, la flo-
ta de vehicles... Però també hi ha 

hagut temps per parlar de temes 
més personals, com la família o les 
preferències de Noemí Trucharte. 
Tot plegat en una matinal que s’ha 
allargat fins a les 12:30 h.

El coneixement de l’entorn és 
una activitat que es fa cada any 
amb l’alumnat de segon del Joan 
Maragall que aprofita per fer un 
circuit per diferents equipaments 
del municipi: l’Ajuntament, el Mer-
cat Municipal de Sant Hilari, Ràdio 
Nova... Aquest any, per raons de 
seguretat, s’ha canviat el format 
i les excursions dels escolars, per 
entrevistes a l’escola, que es com-
plementaran d’aquí uns dies amb 
l’enregistrament de vídeos de les 
diferents instal·lacions municipals.

“Suma’t a les classes on 
line”, fent pràctica esportiva 
des de casa
VILANOVA DEL CAMÍ

Els programes municipals d’Es-
port Salut, romandrà encara uns 
dies més a casa, fruit de la prórroga 
de restriccions covid, que imposa el 
Departament de Salut.

No obstant els grups, lluny d’es-
tar parats, s’estan mostrant més ac-
tius que mai.

Setmanalment es comparteixen 
les sessions d’Activitats Dirigides, 
Ioga, Pilates, Gimnàstica correctiva 
i Activitat física per a la gent gran.

Els mateixos tècnics esportius 
de Jocnet es cuiden de preparar-les, 
d’engrescar als grups a practicar i de 
fer-ne el seguiment. És cert que no 
és el mateix que una sessió presen-
cial però, com a mesura temporal 
permet no perdre el referent espor-
tiu ni la sessió.

Altes ‘en línia’ sense matrícula
Sota el títol Suma’t a les classes 

on line, s’ha engegat una campanya 
de retorn a la pràctica esportiva.

Des d’Esports asseguren que al-
gunes usuàries que aquesta tem-
porada no havien pogut començar, 
degut a la situació de pandèmia, 
ara estan veient en les sessions en 
línia una oportunitat de retorn a 
la pràctica guiada pel seu tècnic de 
referència.

Esports aprofita per fer-ne cam-
panya de divulgació i ofereix altes 
sense matrícula, per afavorir la par-
ticipació.

Per a més informació podeu 
contactar amb Esports: 93 805 44 
11, extensió 1.

El ple rebutja per unanimitat un polígon 
industrial a Can Titó
VILANOVA DEL CAMÍ

En el ple ordinari de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí celebrat 

el 9 de novembre tots els grups 
municipals van presentar a peti-
ció del col·lectiu Salvem Can Titó 
una moció redactada per aquest 
mateix col·lectiu. La moció es 
va aprovar amb el vot unànime 
de tots els regidors. El text de la 
moció exposava que una de les 
quatre zones on el departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat està valorant la pos-
sibilitat de projectar un polígon 
industrial en el marc del Pla Direc-
tor Urbanístic de l’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena com-

prèn la part del terme municipal 
de Vilanova que va del riu Anoia 
a la serra de Collbàs i també el ter-
ritori contigu del terme de San-
ta Margarida de Montbui. Però 
aquests terrenys són una zona 
popular d’esbarjo dels veïns de 
Vilanova, Igualada i Montbui i són 
essencials per a la salut i la quali-
tat de vida de la ciutadania, com 
demostra el gran nombre de gent 
que hi va a fer esport o, simple-
ment, a gaudir del contacte amb la 
natura. A part d’això la zona té un 
gran valor natural i proporciona 
serveis ecosistèmics a tota la conur-
bació de la conca d’Òdena. Per tot 
això, la moció afirmava que el que 

calia era la preservació d’aquest 
territori.

El col·lectiu Salvem Can Titó ex-
pressa la seva satisfacció per aques-
ta presa de posició tan clara de 
tots els representants del municipi 
i espera que el departament de 
Territori compleixi el seu compro-
mís de no actuar en contra de la 
voluntat dels municipis afectats. 
Ara, un cop descartada aquesta 
zona de Vilanova com a emplaça-
ment d’un polígon industrial, toca 
que la societat civil i l’administra-
ció treballin conjuntament per ga-
rantir la protecció legal d’aquest 
espai amb un alt valor natural.

Estudi d’avaluació de contaminació acústica 
al polígon la Rata i al barri dels Vivencs

LA POBLA DE CLARAMUNT

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha iniciat en aquest 

mes de novembre un estudi d’ava-
luació de contaminació acústica 
entorn del polígon industrial de la 

Rata i al barri dels Vivencs, mitjan-
çant un recurs tècnic de la Diputa-
ció de Barcelona i la regidoria de 
Medi Ambient.

Aquests treballs estan destinats 
a disposar d’un registre del soroll 

entorn del polígon industrial, per 
tal de proporcionar una eina que 
ajudi a reduir l’efecte acústic de 
l’activitat industrial en les zones 
urbanes més properes. 

S’han instal·lat sensors de so-
roll en varis punts estratègics del 
barri dels Vivencs i en zones prope-
res al polígon de La Rata, els quals 
mesuraran en continu i registraran 
dades minut a minut a temps real. 
Aquests sensors seran una bona 
eina de treball ja que permetrà a 
l’Ajuntament establir amb les em-
preses les correccions de soroll ne-
cessàries per a la bona convivència 
entre el sector industrial i la po-
blació.

L’acció queda emmarcada en 
les polítiques de sostenibilitat i de 
preservació del medi amb les que 
està treballant el govern municipal.

El Consell Comarcal i la Generalitat treballen 
per impulsar una intervenció conjunta i 
unificada en acció comunitària per a la 
inclusió social 
El departament de Benestar Soci-

al i Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia i la 
direcció general d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya han 
dut a terme una primera troba-
da per a impulsar al territori una 
estratègia d’intervenció conjunta i 
unificada en acció comunitària per 
a la inclusió social, mitjançant els 
Plans Locals d’Acció Comunitària 
per la Inclusió Social (PLACI), acti-
vant el servei d’acompanyament 
tècnic individual i grupal adreçat 
als ens locals del territori català. 

Aquesta primera trobada va 
permetre als representants polítics 
i tècnics de la Generalitat i l’ens 
comarcal presentar i concretar la 
iniciativa, contextualitzar-la i cer-
car les complicitats i compromisos 
que permetin la seva viabilitat, el 
seu impuls i l’inici de la seva im-
plementació, a més de conèixer de 
primera mà les necessitats i punt 
de partida del Consell Comarcal de 
l’Anoia per tal d’iniciar l’impuls de 
l’estratègia PLACI, adaptada a les 
circumstàncies concretes del ter-
ritori. 

Durant els mesos finals del 
2019 i fins al juny del 2020, el de-
partament de Benestar Social del 

Consell Comarcal, juntament amb 
la Diputació de Barcelona, va rea-
litzar una Diagnosi Social amb la 
participació de més de 60 repre-
sentants de diferents equips pro-
fessionals i entitats que estableixen 
polítiques adreçades a les perso-
nes de la comarca, tant d’àmbits 
propers als serveis socials --migra-
ció, joventut, igualtat, etc.-- com 
d’altres d’àmbits --educació, salut, 
habitatge, treball, medi ambient, 
etc.--, per debatre la necessitat de 
la coordinació i integració intersec-
torial de les polítiques socials. I, a 
través del coneixement profund de 
la realitat, s’han començat a iden-
tificar les línies estratègiques ade-
quades per atendre els col·lectius 
que es troben en situacions de vul-
nerabilitat, analitzar els recursos 

inclusius, trobar solucions innova-
dores, fomentar la corresponsabili-
tat, promoure el desenvolupament 
social de la comarca i millorar la 
qualitat de vida de les persones. 

La vicepresidenta de Serveis a 
les Persones del Consell Comarcal, 
Carme Zaragoza, explica que “la 
diagnosi va iniciar un procés d’en-
fortiment dels vincles socials entre 
els diferents equips professionals, 
entitats i comunitat que conviuen 
a l’Anoia i, en les properes setma-
nes es començarà la tasca de dis-
seny del Pla amb el suport de la 
Diputació de Barcelona”. La meto-
dologia que se seguirà també serà 
participativa i consensuada a tots 
els nivells: polítics, professionals, 
entitats i ciutadania.



CAMPANYA PERMANENT DE DINAMITZACIÓ I 
PROMOCIÓ D’IGUALADA COMERÇ

NOVEMBRE - DESEMBRE 2020
Queda, passeja, visita, gaudeix i compra a Igualada!

@igualadacomerc

@igualadacomerc.cat

@igualadacomerc

Des d’Igualada Comerç agraïm sincerament la col·laboració de ...
Moltes gràcies! 
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EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

C/ Llacuna, 50 - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 
 www.equipabar.com - anoia@equipabar.com - IGUALADA  

Millora de la seguretat en 
el vial d’entrada al nucli 
d’Aleny

Es continuen implementant els “Camins 
escolars”
CAPELLADES

Els camins escolars són una estra-
tègia educativa que facilita que 

els infants, de manera autònoma i 
segura, facin a peu el camí d’ana-
da i tornada de casa a l’escola i 
als seus equipaments/espais més 
freqüentats. 

Aquest projecte es va iniciar 
ara ja fa més d’un any, amb els 
consellers/es de les escoles Mar-
quès de la Pobla i la Mare del Diví 
Pastor, iniciant una diagnosi per 
saber quins eren els carrers i els 
espais més habituals dels infants 
de Capellades. El disseny a l’asfalt 
és una de moltes altres actuacions 
per aconseguir fer dels carrers de 
Capellades espais segurs per a to-
tes les edats. 

Les accions han estat treballa-
des conjuntament amb Educació, 
Joventut, Urbanisme, Participació i 

la Policia Local, els quals han donat 
els seus punts de vista. 

Aquests dies s’estan realitzant 
les últimes actuacions de pintura 
als carrers en el marc dels Camins 
segurs, que marcaran d’una ma-
nera lúdica i divertida l’accés a les 
escoles dels infants capelladins. 
Aquest és un projecte iniciat ara 
ja fa més d’un any i que ha acabat 
prenent forma gràcies al treball 
empès des del Consell d’Infants.

Els camins segurs va ser una de 
les propostes que es va promoure 
durant tot el curs passat i que te-
nia com a objectiu fer més segur el 
camí cap a l’escola, tant del Mar-
quès de la Pobla com de la Mare 
del Diví Pastor. 

Després de les pintures vials 
encara faltaran per senyalitzar de-
gudament aquells carrers que re-
queriran una especial atenció per 
part dels vehicles, tot indicant la 
preferència pels infants i les famí-
lies que deixen els seus fills/es a 
l’escola. 

Aquest ha sigut un dels desple-
gaments que s’ha vist afectat per 
la pandèmia, així com les reunions 
del Consell d’Infants, que enca-
ra no ha pogut començar amb les 
seves reunions. Esperem que ben 
aviat es pugui tornar a engegar la 
seva activitat.

Detingut un conductor 
sense carnet per conducció 
temerària i atemptat a 
l’autoritat

CALONGE DE SEGARRA 

Recentment s’ha dut a terme la 
instal·lació d’una barrera de 

seguretat en el vial d’entrada al 
nucli d’Aleny de Calonge de Segar-
ra.

Aquesta barrera de seguretat, 
homologada de nivell de seguretat 
N-2, és metàl·lica i recoberta de 
fusta per tal de ser integrada pai-
satgísticament.

S’ha col·locat aquesta barrera 
amb l’objectiu de millorar la segu-
retat en el vial d’entrada al poble 
d’Aleny ja que un dels seus late-
rals presenta un talús d’una alçada 
considerable. Amb aquesta actua-
ció s’ha millorat significativament 
la seguretat en el tram més conflic-
tiu del vial.

L’actuació ha estat finançada 
íntegrament per la Diputació de 
Barcelona, amb una subvenció 
concedida de 10.000 euros.

IGUALADA

La Policia Local va detenir, dies 
enrere, un conductor que s’ha-

via saltat un control situat a l’avin-
guda de Catalunya. La detenció, 
que va venir precedida d’una 
espectacular i perillosa persecu-
ció, es va produir pels delictes 
d’atemptat a agents de l’autoritat, 
conducció temerària i conducció 
sense haver obtingut el permís de 
conducció, a més d’una denúncia 
administrativa per conduir sota els 
efectes de drogues tòxiques.

Els fets es van iniciar a les 16.30 
h, quan les dues unitats que esta-
ven duent a terme el control van 
veure acostar-se un cotxe a gran 
velocitat i un dels agents va fer se-
nyals al conductor perquè s’aturés. 
El vehicle va seguir avançant i el 
policia va haver de saltar cap a un 
costat per no ser atropellar. Des-
prés d’aquesta maniobra d’evasió, 
es va iniciar una persecució durant 
la qual el cotxe perseguit va entrar 
a l’autovia A2, inicialment en di-
recció a Barcelona i posteriorment 
en direcció a Lleida. Finalment, el 

conductor va fer un sobtat canvi 
de sentit, amb la intenció de circu-
lar en direcció contrària, moment 
en el qual va poder ser interceptat 
i detingut per una de les unitats 
de la Policia Local. En la persecució 
també es van mobilitzar efectius 
dels Mossos d’Esquadra. El detin-
gut és un home de 38 anys i veí 
d’Igualada.

Detenció per intent de 
robatori

D’altra banda, dos dies després 
la Policia Local va fer una altra de-
tenció, en aquest cas per intent de 
robatori amb força, en sorprendre 
un home que intentava obrir la 
porta d’un pàrquing del carrer de 
la Soledat amb una barra de ferro 
i altres eines.

Les actuacions de la Policia Lo-
cal durant el cap de setmana tam-
bé van incloure 73 denúncies per 
infraccions de la llei de Salut públi-
ca, 2 per consum d’alcohol en via 
pública i 4 més relacionades amb 
drogues i tinença d’animals.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
i el Fons Català de Cooperació 
LA POBLA DE CLARAMUNT

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha fet una 

crida als ajuntaments catalans a 
sumar-se a la campanya d’emer-
gència per fer front als efec-
tes de la Covid-19 en projectes 
actius a països on la cooperació 
municipal és més present.

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt veu convenient su-
mar-se a aquesta campanya i 
abocar els recursos previstos per 
a la solidaritat i cooperació in-
ternacional d’acord amb les se-
ves especificitats en tant que 

cooperació municipal i amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU.

L’Ajuntament poblatà ha se-
leccionat el projecte que es be-
neficiarà dels 10.000 euros que 
el consistori ha destinat per 
combatre els efectes que la Co-
vid-19 està tenint arreu del món. 
Aquesta quantitat es destina al 
projecte per a contenir i mitigar 
l’expansió del coronavirus en la 
Costa de Chiapas, on hi treballen 
des de fa temps ONG especialit-
zades.

Punts de venda de la loteria 
de Nadal Adoptagat
COMARCA

Per tal de poder arribar a més 
gent de la comarca, l’entitat 

Adoptagat informa dels punts de 
venda que hi ha actualment per 
poder adquirir la loteria de Nadal 
de l’entitat. Igualada: Calçats Magí 
(sabateria), Cor Verd (restaurant 

vegà), Pintures Godoy (decoració), 
La casa dels gossos (botiga), Sara 
Horcas (perruqueria) i Nova Imatge 
(perruqueria).

Òdena: Hospital Veterinari de 
Catalunya, Bar il Nuovo (cafeteria).

Sta. Margarida de Montbui: La 
Dolça (cafeteria).

Comença la campanya de poda anual 
de l’arbrat públic

S’aprova definitivament el projecte 
d’execució de les obres de connexió a la 
Llosa del Cavall

ÒDENA

Ha començat a Òdena la cam-
panya de poda de l’arbrat del 

municipi de carrers, parcs i jardins 
públics. 

La campanya de poda, que es 
realitza anualment, respon a la 
necessitat d’un manteniment i un 
creixement saludable dels arbres, 
al mateix temps que s’eliminen 
afectacions de trencadissa de 
branques i troncs a la via públi-
ca.  La poda a l’arbrat i tasques de 

manteniment de la vegetació als 
espais públics del municipi l’està 
duent a terme l’empresa Moix i 
s’allargarà fins a mitjans del mes 
de desembre. 

Al llarg d’aquest mes s’actuarà 
prioritàriament sobre els arbres 
de fulla caduca, com les moreres 
i altres espècies. L’actuació es rea-
litza a tots els nuclis del municipi 
i, en el cas dels patis de les llars i 
Institut-escola, es faran durant les 
vacances escolars.

L’Ajuntament recorda que du-
rant tot l’any els veïns i veïnes te-
nen el servei de recollida de poda i 
restes vegetals gratuït, mitjançant 
saques que es recullen a l’Ajunta-
ment i un cop plenes el servei de 
neteja les retira. Es tracta, concre-
tament, de les restes vegetals de 
mida petita com la gespa, la pinas-
sa, la fullaraca, les flors seques, les 
heures tallades, branques petites, 
etc., que es produeix a la poda 
dels jardins de les cases. 

CALAF

El passat 1 d’octubre es va 
publicar l’anunci d’informació 

pública en referència al projecte 
d’execució de les obres de deri-
vació de la canonada de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llo-
bregat (ATL) al municipi de Calaf, 
que suposarà la connexió a l’em-
bassament de la Llosa del Cavall.

Després de trenta dies en ex-
posició pública, per tal que les 
persones interessades poguessin 
presentar les al·legacions opor-
tunes, només l’Ajuntament de 
Calonge ha demanat poder in-
cloure en el projecte la sol·lici-
tud de la seva connexió que ja 
estava prevista. Per tant, sense 
cap més al·legació, ahir dime-

cres, 18 de novembre, el butlletí 
oficial de la Generalitat, el DO-
GC, va publicar l’aprovació defi-
nitiva del projecte.

En  aques t  sent i t ,  l ’ Ens 
d’Abastament Ter-Llobregat 
(ATL) ja ha sol·licitat l’ocupació 
dels drets i béns afectats al Con-
sell Executiu de la Generalitat 

i també ha demanat a Infraes-
tructures de la Generalitat de 
Catalunya S.A.U. que comenci 
els tràmits de licitació de les 
obres per tal d’avançar amb el 
màxim de rapidesa en el pro-
jecte.

De moment, doncs, no es 
preveu cap endarreriment res-
pecte a la programació de l’ac-
tuació. Aquest projecte i el de la 
construcció d’una planta de ne-
teja de nitrats de l’aigua freàtica 
de Calaf són les solucions amb 
què està avançant l’Ajuntament 
de Calaf i que permetran que a 
l’estiu del 2021 Calaf ja tingui 
resolts els problemes de qualitat 
de la xarxa d’abastament d’ai-
gua del municipi.
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Dimarts Disruptius amb 
Nada Tozija: Dissenyar 
sobre les escombraries
IGUALADA

Nada Tozija és partner/architectu-
re i cofundadora del TransfoLAB 

BCN, un centre barceloní, ubicat al 
Poble Nou, on es troben diferents 
professionals creatius del món del 
disseny, la innovació, la producció i 
l’experimentació amb els residus, tal 
com ella mateixa descriu, “un cen-
tro de investigación sobre la basu-
ra” per a makers, dissenyadors/es, 
arquitectes, artistes i entusiastes de 
la creació.

Nada Tozija va presentar el 
TransfoLAB BCN com un espai de 
coworking en què el disseny de 
cada professional creatiu permet 
trobar noves vides a la matèria de 
rebuig, afavorint així l’economia cir-
cular i la reducció de residus com 
una filosofia compartida per tots 
els seus membres. Però no és no-
més això, el fet de compartir l’es-
pai i les motivacions genera unes 
sinèrgies que també permeten la 
creació conjunta de productes, l’ex-
perimentació amb materials i la di-
fusió d’aquesta manera d’entendre 
la reutilització mitjançant diferents 
esdeveniments oberts al públic ge-
neral.

Els objectius del centre es po-
den resumir en, per una banda, la 
creació de nous objectes a partir 
de materials reutilitzats que es tro-
ben al rebuig. Això implica que les 
creacions tindran un cost que no 
sempre se sap valorar per part del 
públic general, donat que no sem-
pre es té en compte la tasca que hi 
ha darrera, com pensar el disseny, 
elaboració del prototip, recopilació 
del material i elaboració, que de 
vegades implica igual o més temps 

que fer-ne un de nou en una pro-
ducció en massa. Nada pensa, però, 
que mica en mica aquesta mentali-
tat està canviant i les persones ens 
anem fent més sensibles a la feina 
que tot plegat implica.

La idea és fer propostes 
open-source, sense 
patentar

Per altra banda TransfoLAB BCN 
té un objectiu formatiu, acollint 
alumnes d’escoles així com univer-
sitaris, implicant-los en el disseny i 
creació d’objectes. Tenen alumnes 
d’escoles i instituts del barri, alum-
nes del programa de recapacitació 
“Tasta la vida” de la Fundació Pare 
Manel, estudiants universitaris en 
pràctiques del programa d’Erasmus 
i es fan propostes per desenvolupar 
projectes entre professionals i estu-
diants sobre un tema determinat.

Així, Nada amb el seu projecte 
que va iniciar fa uns deu anys, en-
tén que el disseny no només pot 
aportar materials reciclats bonics 
sinó que pot i ha d’ajudar a resoldre 
problemes com la sobreproducció 
o l’acumulació de residus. El pro-
grama formatiu que desenvolupa 
també participa d’aquest objectiu 
d’educar i conscienciar la població 
en general. En el futur més proper, 
durant el 2021, es vol crear un espai 
de digitalització dins el TransfoLAB 
BCN, es durà a terme el projecte 
BioKitchen amb projectes de dis-
seny amb material biodegradable 
i al 2022 s’obrirà un nou centre a 
Atenes, Grècia, el TransfoLAB ATH.

Neveres convertides en sofà, 
làmpades fetes amb rodes de bici-
cleta, cotxes convertits en neveres…

Junts per Masquefa i PSC-CP presenten el nou pacte de govern
MASQUEFA

Ambdós grups municipals sumen 
esforços al capdavant de 

l’Ajuntament amb l’objectiu de fer 
un front comú davant el context 
d’excepcionalitat provocat per la 
Covid-19 i assentar les bases del 
futur de Masquefa en els terrenys 
econòmic, social i mediambiental. 

Els grups municipals de Junts 
per Masquefa i PSC-CP han com-
paregut aquest dimecres 18 de no-
vembre en roda de premsa per a 
presentar públicament el nou pacte 
de govern que han acordat ambdu-
es formacions per a la resta de man-
dat. En la compareixença, celebrada 
a la seu de Ràdio Masquefa, hi han 
intervingut l’alcalde de Masquefa i 
cap de llista de Junts per Masquefa, 
Xavier Boquete; i el regidor i cap de 
llista del PSC-CP, Daniel Gutiérrez.

L’alcalde Xavier Boquete ha po-
sat en valor l’acord assolit i explica 
que «el futur de Masquefa és el més 
important. Malgrat les legítimes 
diferències ideològiques, ambdós 
grups posem en valor i prioritzem 
els punts en comú i de confluència 
per avançar vers el futur del nostre 
municipi i consolidar un únic govern 
al capdavant de l’Ajuntament»; i 
afegeix que «tenim projecte, il·lu-
sió i ganes. Per això, l’acció del nou 
govern passarà per la confiança, la 
cooperació i la col·laboració, per no 
deixar ningú enrere en una situació 
tan complexa, i per donar cobertura 
als col·lectius i persones més vulne-
rables. Volem un govern fort, d’am-
pli consens, i que assenti les bases 
del futur de Masquefa».

En el seu torn, el regidor i cap 
de llista del PSC-CP, Daniel Gutiér-
rez, constata que «aquest acord té 
un fort caràcter social. És un pac-
te per ajudar i per transformar el 
nostre municipi. Ara més que mai 
necessitem responsabilitat i cohesió 
al capdavant de les institucions»; i 
avança que «Masquefa es troba en 
un moment cabdal i la situació ac-
tual demana responsabilitat i unitat, 
també a nivell polític. És per això 
que el nou pacte de govern neix 
amb la voluntat de sumar forces i 
esforços per mirar amb certesa el fu-
tur i garantir una sortida sòlida tant 
per la població, com pel territori i 
la seva economia. Una sortida sos-
tenible i capaç d’assumir els reptes 
socials, econòmics i ambientals del 
futur».

Objectius estratègics i 
operatius del nou equip de 
govern

El nou pacte de govern entre 
Junts per Masquefa i el PSC-CP es-
tableix com a principals objectius 
estratègics per a l’actual mandat 
reforçar la governança política de 
Masquefa; sumar les capacitats 
d’ambdues forces polítiques; faci-
litar la connexió amb altres insti-
tucions de Catalunya, de l’Estat i 
Europa; millorar els serveis que es 
presten a la població; i contribuir a 
convertir Masquefa en un territori 
sostenible.

Al mateix temps, a través 
d’aquest acord el nou equip de go-
vern també es compromet a donar 
resposta a la situació de crisi econò-

mica i social provocada per la pan-
dèmia; millorar els serveis i l’atenció 
als col•lectius més vulnerables; ga-
rantir la cohesió social i l’apodera-
ment de la societat civil; projectar 
urbanísticament la Masquefa del 
futur; millorar l’espai públic i el seu 
manteniment; cercar vies innovado-
res en la gestió dels residus i buscar 
alternatives de gestió a l’abocador 
de Can Mata; assolir la consolidació 
financera de l’Ajuntament per ga-
rantir els serveis; combatre l’incivis-
me; i promoure l’habitatge públic. 

Així, una de les primeres línies 
de treball que abordarà de forma 
prioritària el nou equip de govern 
serà l’aprovació del nou pressupost 
municipal per al 2021. Uns comptes 
que, pendents de la seva aprovació 
en el Ple municipal, és previst que 
apostin per augmentar la partida 
pressupostària dedicada a acció soci-
al; ampliar la bonificació de l’Impost 

sobre Béns Immobles; mantenir i mi-
llorar l’accés a les beques d’estudi; i 
habilitar un fons de suport al teixit 
comercial. A més, també es presen-
tarà una esmena als Pressupostos 
Generals de l’Estat per a sol•licitar 
una partida d’un milió d’euros per 
a la construcció d’un Centre de Dia 
a Masquefa. 

Canvis en el cartipàs municipal
L’acord que han formalitzat les 

dues forces polítiques amb més re-
presentació al municipi implica l’en-
trada del PSC-CP -fins ara a l’oposi-
ció- a l’equip de govern. En aquesta 
línia, s’actualitza el cartipàs munici-
pal amb la incorporació de tres nous 
regidors del PSC-CP: Daniel Gutiér-
rez, Pilar Irigaray i Iban Fraile.

El regidor i cap de llista del PSC-
CP, Daniel Gutiérrez, esdevé segon 
tinent d’alcalde i passa a assumir les 
àrees d’Estratègia territorial, soste-
nibilitat i visió europea. Per la seva 

part, Iván Fraile s’incorpora al cap-
davant de l’àrea de Planificació del 
pressupost i estratègia econòmica 
local. I finalment, la regidora Pilar 
Irigaray assumirà les Regidories de 
Joventut, Civisme i Participació; i la 
nova àrea d’Igualtat.

El nou equip de govern estarà 
format per un total de nou regidors. 
Així, el nou cartipàs municipal que-
da establert de la següent forma: 

Xavier Boquete  (Junts per Mas-
quefa): Alcaldia i Presidència; i Gent 
Gran. 

Álvaro Pérez  (Junts per Mas-
quefa – primer tinent d’alcalde): 
Promoció Econòmica; Estratègies 
per l’Ocupació; i Comunicacions.

Daniel Gutiérrez (PSC-CP – se-
gon tinent d’alcalde): Planejament 
urbanístic, sostenibilitat, UE i pro-
moció del territori.

Laia Albiol  (Junts per Masquefa 
– tercera tinent d’alcalde): Benestar 
Social; i Educació.

Enrique Gómez  (Junts per Mas-
quefa – quart tinent d’alcalde): 
Urbanisme i barris; Medi Ambient; 
Parcs, Obres i Serveis; Esports; i CEM. 

Carles Mernissi  (Junts per Mas-
quefa): Governació; Comerç; i Cul-
tura.

Elena Fernández  (Junts per 
Masquefa): Administració i Protocol; 
Hisenda; Salut Pública i Consum; i 
TIC.

Pilar Irigaray (PSC-CP): Partici-
pació Ciutadana i Civisme; i Joven-
tut i Igualtat.

Iban Fraile (PSC-CP): Planifica-
ció del pressupost i estratègia eco-
nòmica local.
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El PSC-Anoia reclama una nova Llei de Barris 
a la Generalitat per millorar la vida de la gent

JSC Anoia presenta 
al·legacions al Pla Director 
d’Infraestructures 2021-2030 
de l’ATM 
Les Joventuts Socialistes de l’Ano-

ia han presentat al·legacions al 
document inicial del Pla Director 
d’Infraestructures 2021-2030 de 
l’Autoritat del Transport Metro-
polità a l’àrea de Barcelona. El 
document recull totes les actuaci-
ons previstes en infraestructures 
de transport públic en els pro-
pers 10 anys a l’àmbit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, amb 
independència de l’administració 
o l’operadora que les explota. Les 
al·legacions, enviades formalment 
a l’ATM dins del termini establert, 
neixen a partir de l’exclusió en el 
document inicial de qualsevol tipus 
d’inversió que millori la mobilitat 
sostenible entre l’Anoia i l’àrea 
metropolitana.

Inicialment, el document d’al-
legacions exposa l’escassa com-
petitivitat de la qual disposa el 
transport públic a la comarca de 
l’Anoia. Segons les dades aporta-
des a la memòria tècnica del PDI 
2021-2030, mentre pot arribar-se 
des d’Igualada fins al centre de 
Barcelona en cotxe en 51 minuts, 
el ferrocarril en triga 89, marcant 
la diferència de temps de trajecte 
més gran entre cotxe i tren de to-
tes les estudiades.

Davant d’aquesta problemà-
tica, l’organització juvenil exposa 
que una de les iniciatives a estudi-
ar seria la de millora del traçat de 
la línia, especialment en el tram 
Igualada-Martorell, el qual presen-
ta una via única amb característi-
ques pròpies del segle XIX i revolts 
molt tancats que obliguen a re-
duir la velocitat comercial fins als 
40 km/h. Aquest estudi de millora 
de traçat, però, ja s’ha realitzat, 
obtenint la conclusió de que fer-
ho no és rendible econòmicament, 
ja que el cost econòmic és massa 
elevat comparant-ho amb l’ínfima 
reducció del temps de viatge que 
s’obtindria.

Situats en aquesta posició, 
doncs, JSC Anoia determina que 
l’existència d’un servei ferroviari 
que connecti Igualada amb Barce-
lona no pot passar pel recorregut 
de l’actual R6 de FGC i cal buscar 
ràpidament una solució al pro-
blema en el curt-mig termini, atès 
que la reducció dràstica d’emis-
sions del vehicle privat no és un 
assumpte que pugui posposar-se 
al llarg termini.

En aquest sentit, doncs, l’úni-
ca alternativa viable és la cons-
trucció d’un nou ferrocarril entre 
Igualada i Martorell, tal com es-
tava previst en el projecte d’un 
Eix Transversal Ferroviari que ara 
sí pot començar a fer-se realitat 
gràcies als Fons Europeus de Re-
cuperació, una injecció econòmi-
ca que serà decisiva per reparar 
les mancances en infraestructures 
del territori i assegurar un crei-
xement socioeconòmic estancat 
des de fa anys. Aquest nou fer-
rocarril, amb projecte ja redactat 
i sòl reservat des de l’any 2009, 
permetria velocitats d’entre 160 i 
250 km/h i connectar l’Anoia amb 
l’àrea metropolitana en menys de 
45 minuts.

El document d’al·legacions, 
a més, reclama el soterrament 
inajornable dels passos a nivell 
d’Igualada, Vallbona d’Anoia i 
Masquefa després de més de dos 
dècades de promeses incompler-
tes. En definitiva, JSC Anoia expo-
sa a les autoritats competents les 
principals demandes del territori 
per al futur més pròxim. Posposar 
encara més anys les peticions de 
l’Anoia en aquest àmbit no no-
més és nociu per al medi ambient, 
sinó que ho és també per a una 
mobilitat sostenible que s’esta-
bleix cada dia més com a servei 
essencial.

JSC-Anoia

Comiat a Salvador Martí 
Llacuna, un històric de la 
Junta del Casal de la Gent 
Gran
VILANOVA DEL CAMÍ

Salvador Martí Llacuna, un dels 
membres destacats de la Junta 

del Casal de la Gent Gran de Vila-
nova del Camí ens ha deixat. La 
cerimònia de comiat va tenir lloc 
dissabte passat.

Salvador Martí ha format part 
de la Junta del Casal de la Gent 
Gran des de fa diverses dècades. 
Autodidacte i  amant de la 
informàtica i la fotografia, era l’àni-
ma d’El Cargol, la publicació anual 
que l’entitat editava en motiu del 
Dia del Soci i que recollia totes les 
activitats realitzades durant l’any.

Trobarem a faltar el seu sentit 
de l’humor, que va mantenir fins fa 
poques setmanes en forma d’acu-
dits que distribuïa per whatsApp, 
per salvar les restriccions imposades 

pel coronavirus. El trobarem a faltar 
en els actes de la gent gran, sempre 
amb l’objectiu a la mà, per deixar 
testimoni de tot el que s’organitza-
va des del Casal.

El PSC ha llençat la proposta 
de destinar 250 milions d’eu-

ros anuals a millorar els barris de 
Catalunya amb l’impuls d’una 
Nova Llei de Barris, tal com van 
fer els governs dels presidents Pas-
qual Maragall i José Montilla. El 
PSC-Anoia s’ha sumat a aquesta 
reclamació i proposta per a les elec-
cions al Parlament del 14 de febrer 
i ha posat de relleu la capacitat de 
transformació que va tenir aquella 
llei per als barris de diferents muni-
cipis de la comarca com Igualada, 
Vilanova del Camí, Òdena, Santa 
Margarida de Montbui, Piera i Sant 
Martí de Tous.

La Llei de Barris va ser l’eina 
per transformar la vida dels barris 
de moltes ciutats de Catalunya que 
patien problemàtiques socials. Va 
ser una eina innovadora, no no-
més a Catalunya, sinó a la resta 
d’Espanya, que pretenia afrontar 
la intervenció en aquests barris des 
del punt de vista de la transforma-
ció urbanística, la rehabilitació dels 
edificis i la supressió de barreres 
arquitectòniques. Però també des 
d’un punt de vista social, tenint 
en compte l’equitat de gènere i 
la millora de les condicions socio-

econòmiques de la ciutadania. Va 
ser també innovadora en allò que 
fa referència a la seva execució, 
perquè va buscar la necessària com-
plicitat dels Ajuntaments i la par-
ticipació dels ciutadans, als quals 
anava adreçada.

El primer secretari del PSC-Ano-
ia, Francisco Guisado, ha recordat 
que “les nostres ciutats i pobles 
s’han construït amb el temps. En 
aquest context, els barris amb més 
de 40 anys, des dels centres histò-
rics fins als que es van construir a 
les dècades dels 60 i 70, necessiten 
posar-se al dia a partir de la reha-
bilitació d’edificis, de l’enfortiment 
de les organitzacions socials, de la 
dinamització de l’economia i la mi-
llora de les infraestructures i serveis 
públics. Però, per fer-ho, cal una 
visió estratègica que s’adapti a les 
realitats i necessitats diverses de ca-
da territori, liderada pel Govern de 
la Generalitat des de la cooperació 
i la lleialtat entre institucions i amb 
l’aportació de recursos adients per 
impulsar aquest model de creixe-
ment i desenvolupament d’èxit”.

L’alcaldessa de Vilanova, Noe-
mí Trucharte, remarca que “comp-
tem, per una banda, amb els apre-

nentatges de la Llei de Barris del 
2003, que va permetre la transfor-
mació urbanística i social en molts 
d’aquests àmbits i, per l’altra, amb 
els projectes estratègics que molts 
ajuntaments han desplegat en les 
últimes dècades. Ara, però, ens tro-
bem amb iniciatives locals, puntu-
als i aïllades que depenen sobretot 
de voluntats i recursos municipals 
i que, per tant, no obeeixen a una 
estratègia de país que defineixi va-
riables i models compartits i con-
trastats. En la majoria d’ocasions, 
aquestes accions consisteixen en 
intervencions pal·liatives i reactives 
que no poden anar més enllà per la 
manca de pressupostos municipals i 
del suport d’altres institucions”.

La regidora Irene Gil explica 
que “les últimes dades vinculades a 
les situacions de risc per a la classe 
treballadora afloren percentatges 
i xifres molt preocupants, que 
empitjoren de la mà de l’impacte 
de la COVID-19. Aquestes situaci-
ons es fan evidents en barris obli-
dats per la Generalitat, on veiem 
comunitats senceres amb dinàmi-
ques de risc d’exclusió i de pobresa 
que impacten en la dinàmica eco-
nòmica i social dels barris en un 
context d’edificis envellits”.

La nova Llei de Barris que pro-
posa el PSC de cara a les eleccions 
del Parlament permetria millorar 
els barris i la vida de la gent, a més 
de fer aflorar activitat comercial i 
cultural en aquelles zones que la 
necessiten especialment. Recordant 
les paraules del president Maragall, 
cada barri és una petita pàtria i cal 
promoure la dignificació d’aques-
tes zones urbanes i que disposin 
d’un nombre de serveis que facili-
tin la vida de la ciutadania.

PSC-Anoia

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com

L’Ajuntament atorga subvencions valorades 
en 16.000 euros per a les entitats culturals 
VILANOVA DEL CAMÍ

La convocatòria de subvencions 
per a programes culturals va que-

dar aturada per la declaració de l’es-
tat d’alarma i els terminis per pre-
sentar les sol·licituds es van suspen-
dre. Superat l’episodi, la Comissió 
de Valoració es va reunir per valorar 
les demandes i han atorgat 8 sub-

vencions quantificades en 16.000 
euros.

Les entitats beneficiàries 
d’aquestes ajudes han estat: els Ge-
ganters i Grallers de Vilanova del 
Camí, que han rebut 847 euros; 
l’AAVV del barri Bonavista, amb 385 
euros; la Casa d’Andalusia de l’Ano-
ia, amb 3.952 euros; el Coro Roci-

eros del Camino, amb 684 euros, i 
l’AMPA del Joan Maragall, amb 370 
euros.

També han rebut una ajuda 
econòmica Xarxa, quantificada 
amb 984 euros; l’associació Cultural 
Camp del Rei, amb 5.661 euros, i la 
Unión Cultural Extremeña Anoia, 
que ha rebut 3.200 euros.

L’Ajuntament abonarà el 75% 
de l’import d’aquestes ajudes una 
vegada aprovada la concessió i l’al-
tre 25% una vegada es finalitzi la 
correcta justificació de la subvenció.
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Tous celebra amb èxit els “actes confinats” 
de Festa Major
Amb pel·lícules, jocs, una recepta de cuina ben especial i un concurs de 
dibuix
SANT MARTÍ DE TOUS

El cap de setmana passat, dies 14 
i 15 de novembre, Sant Martí de 

Tous va celebrar els “actes confi-
nats”, un conjunt d’activitats que 
els veïns i veïnes del municipi han 
pogut seguir pràcticament sense 
moure’s de casa i que han coincidit 
amb el cap de setmana de Festa 
Major. Aquesta iniciativa, impulsada 
per la Comissió 50Tous, organitza-
dora de la Festa Major, i l’Ajunta-
ment de Tous, ha volgut mantenir 
l’esperit de Festa Major, malgrat no 
s’hagi pogut celebrar per les mesu-
res de contenció de la Covid-19.

Entre les sorpreses i activitats 
destacades, dissabte al matí va so-
nar pels carrers de Tous el Ball de 
Faixes, una de les tradicions popu-
lars més arrelades al poble, que en-
guany no s’ha pogut dur a terme. 
Així mateix, mentre la música del 
Ball de Faixes ressonava pel poble, 
la Comissió dels 50Tous va repartir 
prop de 130 pensaments silvestres 
entre els majors de 70 anys.

Durant tot el cap de setmana 
les activitats online van tenir un pa-
per destacat. L’activitat “Cuines de 
tous” va esdevenir un gran èxit: de 
la mà del grup de teatre d’adults 
de Tous, dues cuineres ben especials 
van repassar una recepta anomena-
da “TOUS” i van cuinar un deliciós 
plat de conill; les “històries de la 
iaia Elisa” convidava els touencs a 
connectar-se al Canal de Youtube 
de la historiadora local Elisa Vidal, 
amb històries, contes i llegendes per 

gaudir en família; des del canal de 
Youtube de l’Ajuntament es podia 
veure, a més, la pel·lícula “Un any 
a Tous”, que explica la vida de Tous 
de primavera a tardor. A nivell vir-
tual, des del perfil d’Instagram de 
l’Ajuntament de Tous s’ha reptat els 
veïns a participar en el concurs “Co-
ses de Tous”, una espècie de Trivial 
sobre el poble, amb prop de 400 
participants, tot un èxit. Tant les his-
tòries de l’Elisa com la pel·lícula, així 
com les cuines de Tous, es poden 
trobar a la plataforma de Youtube.

També va tenir un gran èxit de 
participació l’activitat “Dibuixos del 
poble”, un concurs de dibuix per a 
tots els públics que proposava als 
participants dibuixar un racó de 
Tous. L’activitat, coordinada per l’ar-
tista touenca Núria Riba, ha comp-
tat amb 23 participants d’entre 2 
i 50 anys d’edat. Els dibuixos han 
estat penjats a les xarxes socials, on, 
per votació popular, s’han decidit 
les dues guanyadores.

Igualada Som-hi denuncia que l’Ajuntament 
té tancat el servei de dutxes i bugaderia per 
a persones vulnerables des del mes de març

Més de 600 docents connectats en línia a la 
Jornada SUMMEM
Dissabte passat, l’Escola Pia de 

Catalunya va organitzar la 
quarta edició de la Jornada Sum-
mem, aquest cop, en línia. La tro-
bada, liderada per l’equip peda-
gògic de l’Escola Pia, va reunir a 
més de 600 docents de diferents 
institucions. 

Héctor Ruiz, director de la In-
ternational Science Teaching Foun-
dation, va ser el ponent especial 
de la trobada. Va parlar sobre les 
evidències de l’aprenentatge en la 
Seqüència Didàctica, basades en la 
psicologia de l’aprenentatge i la 
neurobiologia. Ho va fer a través 
d’una ponència en la qual va repas-
sar diferents principis que responen 

a la pregunta: Com succeeix l’apre-
nentatge?

“La ciència ens diu que la fase 
més important perquè es generi 
aprenentatge durador és l’Evoca-
ció; transmetre els coneixements a 
l’entorn” és una de les idees clau 
que el neurobiòleg va transmetre 
durant la seva intervenció. 

Al llarg del matí, també es van 
compartir tres itineraris d’aprenen-
tatge de diferents etapes educa-
tives que permeteren constatar el 
procés d’aprenentatge dels infants 
a través de la seqüència didàctica. 
Què necessitem per marxar de co-
lònies?, Som el que mengem? i Po-
dem tenir tomàquets al mercat de 

tot l’any?, són els títols dels itine-
raris presentats pels mestres i les 
mestres de l’Escola Pia de Mataró, 
Balmes i Sabadell, respectivament.

Enguany, els participants van 
valorar molt positivament la cele-
bració d’aquesta Jornada Summem 
en aquest nou format, que va per-
metre la presència de professors 
de moltes institucions diverses, de 
l’escola pública i concertada, uni-
versitat de Barcelona i des de la 
Comunitat Valenciana, les Balears i 
Madrid, entre d’altres. 

També altres experts del sector 
va ser-hi presents i van fer les seves 
aportacions a través de twitter. 

IGUALADA

El grup municipal d’Igualada Som-
hi (PSC - Comuns - Igualada Ober-

ta) ha destapat que l’Ajuntament 
d’Igualada té tancat el servei de 
dutxes i bugaderia per a persones 
vulnerables des del mes de març. Es 
tracta d’un servei social que estava 
ubicat a l’Espai Cívic Centre i que el 
govern de la ciutat va tancar durant 
el primer confinament i no ha tor-
nat a obrir.

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que 
“és inacceptable i vergonyós que 
aquest servei estigui sense funcionar 
en uns moments en què cal redo-
blar tots els esforços per ajudar les 

persones vulnerables de la nostra 
ciutat. És un servei bàsic per a aque-
lles persones que no tenen submi-
nistrament d’aigua a casa, cosa que, 
desgraciadament, a Igualada passa. 
Quan cal que l’Ajuntament doni, 
més que mai, una resposta social a la 
crisi que vivim, veiem com un servei 
com aquest està tancat i barrat. No 
ho entenem i per això fem aquest 
crit d’alerta”.

Cuadras remarca que “no po-
dem girar-nos d’esquena a aques-
ta realitat i demanem al govern de 
Marc Castells que activi de manera 
immediata el servei per assegurar un 
dret tan bàsic com és el de mantenir 
una bona higiene personal. Volem 

una ciutat on tothom pugui viure 
amb dignitat i, si hi havia un servei 
que garantia que les persones més 
vulnerables sense subministrament 
d’aigua a casa poguessin dutxar-se i 
rentar la roba, no entenem perquè 
està tancat”. Jordi Cuadras també 
explica que “ens sorprèn que el go-
vern faci servir sempre l’eslògan de 
que Igualada és una ‘Ciutat amable’ 
però després veiem actuacions com 
aquesta que disten de ser ‘amables’ i 
ho trobem incomprensible”.

Igualada Som-hi ha traslladat 
la petició a la Comissió Informati-
va d’Acció Social, que presideix la 
tinent d’alcalde Carme Riera. D’al-
tra banda, Igualada Som-hi també 
reclama al govern de la ciutat que 
acceleri els tràmits per obtenir l’em-
padronament de moltes persones 
vulnerables: “L’empadronament és 
un requisit bàsic per poder obtenir 
la targeta sanitària i hi ha persones 
que no hi poden accedir perquè els 
tràmits triguen més de mig any, amb 
el greuge que suposa per a tothom 
qui durant aquest temps es troba 
sense padró”, afirmen des de la for-
mació d’esquerres i progressista.

Quim Roca, Jordi Cuadras i Irene Gil.

SMC (Salut Mental 
Catalunya) Anoia ha rebut la 
qualificació d’utilitat pública
El passat 2 de novembre, l’enti-

tat SMC (Salut Mental Catalu-
nya) Anoia va rebre la notifica-
ció, des de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques i amb 
la publicació al DOGC núm. 8261, 
de la resolució definitiva de l’ator-
gament de la qualificació d’utilitat 
pública. 

L’Associació Salut Mental Ca-
talunya Anoia veu, així, recone-
guda la seva tasca al llarg dels 22 
anys de la seva història. Aquest 

reconeixement merescut ha estat 
possible per la col·laboració, apor-
tació i treball d’un seguit de per-
sones que han fet el que és, avui 
en dia, aquesta entitat. Aprofitem 
per agrair a tots i a totes la tasca 
feta, tant usuaris dels nostres ser-
veis com professionals que hi són 
i els que no, voluntaris, famílies i a 
tots els col·laboradors tant públics 
com privats. Moltes gràcies! Junts 
arribem més lluny!

SMC Anoia

La parròquia de la Sagrada 
Família s’adapta a les 
normes del PROCICAT
IGUALADA

Amb motiu de les noves restricci-
ons establertes pel Pla territorial 

de protecció civil de Catalunya, que 
limiten a 100 persones els partici-
pants en actes de culte, la Parròquia 
de la Sagrada Família d’Igualada ha 
fixat, provisionalment, un nou hora-
ri de missa. 

Dissabtes i vigílies, a les 20.00 
h. Diumenges i festius, a les 9.30, 

a les 12,00, a les 13.00 i a les 20.00 
h. Es prega intentar deixar per la 
gent més gran i amb limitacions la 
missa del dissabte i la de les 12 h, i 
que la resta de la feligresia es dis-
tribueixi en les altres eucaristies. 
L’entrada per a la missa dominical 
es farà, únicament, pel carrer Pi-
erola. Quan se sobrepassi el nom-
bre de cent persones es restringirà 
l’entrada.

Òdena té 3.668 habitants, 
segons el darrer recompte 
de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE)

Error greu al codi Bizum del 
Gran Recapte d’Aliments, 
publicat a L’ENLLAÇ

ÒDENA

El ple del passat mes de novem-
bre va aprovar la xifra oficial de 

població del Padró Municipal d’Ha-
bitants, amb data 1 de gener de 
2020, i aquesta és de 3.668 habi-
tants. D’aquestes, 1.881 són homes 
i 1.787 són dones.

Aquestes dades són lleugera-
ment superiors a les de l’any pas-
sat. I és que a 1 de gener de 2019 
el nombre d’habitants es va situar 
en les 3.636 persones.

La xifra oficial de la població 
s’acorda amb l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). S’aprova amb 
un any d’endarreriment pel seu 

complex procés de contrast d’in-
formació entre les dades que pro-
posa l’INE i les que facilita la Dipu-
tació de Barcelona, a qui l’ajunta-
ment té delegada la gestió opera-
tiva ordinària del Padró Municipal 
d’Habitants.

La setmana passada, en el nos-
tre setmanari, a la pàgina 18, va 

sortir publicat un anunci del Gran 
Recapte d’Aliments en què s’hi 
detallava un codi Bizum per fer 
una donació virtual al Gran Recap-
te d’Aliments.

Per un error aliè a L’Enllaç, 
s’anunciava un codi equivocat, 

de manera que cal que tothom 
prengui bona nota que el codi 
correcte de pagament a través 
del Canal Bizum és el 33596, po-
sant DONACIO.

Cada any, aquest Gran Recapte 
és molt necessari, però en aquest 
2020 encara ho és més.
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Premi d’Excel·lència: 
reconeixement a 6 alumnes 
de l’Escola Pia 

IGUALADA

Dijous passat, l’Ajuntament 
d’Igualada va atorgar els Pre-

mis d’Excel·lència. Dels alumnes 
que es van presentar a aquests 
premis, l’alumna Paula Solé ha 
obtingut la nota més alta de tot 
l’alumnat d’Igualada. A més, cinc 
alumnes més de l’Escola Pia han 
estat premiats per obtenir les 
notes més altes de la ciutat: Enric 
Fernández, Berta Martí, Adrián 

Gras, Jordi Pelfort i Mar Lampre-
ave. 

Encoratgem els joves de Bat-
xillerat a intentar trobar els seus 
límits de superació i cada dia cons-
truir una base acadèmica més sò-
lida. Felicitem a tot l’equip docent 
de l’Escola perquè sis dels dotze 
premis de la categoria de Batxille-
rat són per a alumnes de l’Escola 
Pia d’Igualada. 

La Biblioteca El Safareig rep 
enguany més subvencions
CAPELLADES

La Biblioteca El Safareig ha obtin-
gut aquest any dues subvenci-

ons extres. Habitualment ja en rep 
una de la Diputació de Barcelona 
i una altra de la Generalitat, però 
enguany els dos organismes n’han 
atorgat una més. Així, la Genera-
litat de Catalunya ha donat 2.600 
euros extres i la Diputació de Bar-
celona 600 més.

Aquests diners es destinen a la 
compra de més novel·les i materi-
als infantils, que són els més pres-
tats a Capellades. Tal com explica 
la directora de la biblioteca, Marta 

Camps, “a banda de comprar més 
volum del material més sol·licitat 
també hem aprofitat per engran-
dir el nostre fons”.

Ara mateix la biblioteca ofe-
reix el servei de préstec, atenent 
les sol·licituds que arriben per te-
lèfon o per correu electrònic. En 
aquest sentit, la directora expli-
ca que “tenim molta demanda de 
novel·les i materials per als més 
petits, tant contes com en DVD. 
Estem força al dia amb les novetats 
que han sortit i això els nostres lec-
tors ho valoren especialment”.

Èxit de la proposta Patis en Joc, 
amb 29 grups bombolla de primària 

Reunió del Consell de Dones i 
persones LGTBI

VILANOVA DEL CAMÍ

Fins a 29 grups de primària, dels 
32 possibles, integren la nova 

proposta esportiva anomenada 
Patis en Joc, que ha organitzat 
Esports Vilanova. La bona resposta 
de les famílies confirma la impor-
tància d’oferir algun tipus d’acti-
vitat als infants mentre no puguin 

desenvolupar les respectives extra-
escolars, que es van interrompre 
per les restriccions sanitàries.

La idea és aprofitar la part lo-
gística i pressupostària de l’Escola 
Esportiva Municipal, amb el moni-
toratge de Jocnet, i oferir una alter-
nativa als escolars que s’han quedat 
sense poder fer activitats extraesco-

lars perquè no estan permeses fora 
del grup de convivència estreta, és a 
dir, el grup de classe. 

A l’Escola Marta Mata l’índex 
d’inscripció permet obrir el 100% de 
grups del centre. Sis de sis.

A les escoles Pompeu Fabra i Jo-
an Maragall les xifres també són 
molt altes: 12 i 13 grups en marxa, 
dels 13 i 15 possibles, respectiva-
ment.

Tot plegat ha fet activar l’orga-
nització del projecte, que ha hagut 
de preveure reforços de monitorat-
ge en aquells grups més nombrosos. 

Esports Vilanova confia en el 
bon fer de tot l’equip de monitors  
i que l’activitat pot tenir bona re-
buda. L’objectiu és clar: moure’s, fer 
esport i divertir-se.

CAPELLADES

El Consell Municipal de Dones i 
persones LGTBI de Capellades es 

va crear el passat mes de febrer, 
però amb totes les limitacions impo-
sades arran de la pandèmia va veu-
re limitada la seva activitat presen-
cial. 

Dimarts passat es va celebrar la 
convocatòria del Consell, en format 
virtual, entre les seves membres. Per 
tal de continuar amb els objectius 
del Consell s’ha realitzat una sessió 
de formació sobre polítiques mu-
nicipals d’Igualtat a càrrec d’Elba 
Mansilla, de la Cooperativa Ciutat 
Invisible. 

Les assistents van gaudir d’una 
primera part més conceptual, repas-
sant conceptes bàsics del feminisme 
i la història d’aquest moviment, i en 
la segona es va fer una anàlisi de la 
tasca desenvolupada fins ara al mu-
nicipi. A partir d’aquesta anàlisi es 
desenvoluparan dues sessions més 
de treball que culminaran en un 
procés de presa de decisions sobre 
les polítiques d’equitat a desenvo-

lupar en els propers anys a Cape-
llades. Així és com les membres del 
Consell prenen poder de decisió i 
participen de forma política.

La formació amb perspectiva de 
gènere és un dels pilars en què es 
basa aquest nou òrgan d’acció mu-
nicipal.  

Per formar part del Consell Mu-
nicipal de Dones només cal omplir 
una instància amb les dades per-
sonals al registre de l’Ajuntament, 
tant de manera presencial com te-
lemàtica.

La regidora d’Equitat, Ade-
la Morera, recorda la importància 
d’aquest òrgan, que “és un espai 
de política transversal, un òrgan 
d’apoderament de la ciutadania, 
ja que és aquesta la que coneix les 
desigualtats quotidianes i com ens 
afecten a la nostra vida diària. Es 
prenen les decisions de forma as-
sembleària mitjançant processos 
participatius, i és tasca de les regi-
dories vetllar per aplicar les políti-
ques feministes resultants d’aquest 
procés”.

AUTHENTIC
OUTLET
TOT A

1O€,15€, 25€

Gràcies clients, 
amics a tots!

Tel. 93 804 26 68
Av. Balmes, 14

Igualada

ÚLTIMS DIES
TANQUEM EL 28 
DE NOVEMBRE
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Menú 7,70€ de dimarts a diumenge
Servei a domicili 2,50€  

a Igualada, Vilanova i Montbuí. Comarca consultar

Comandes per whatsapp al 609 42 00 63

ASOCPROCAT demana 
col·laboració ciutadana per 
elaborar un audiovisual amb 
motiu del 25N
La celebració s’ha adaptat a les noves 
circumstàncies i moltes activitats es poden  
fer a casa
VILANOVA DEL CAMÍ

L’associació de dones socialistes 
de Vilanova del Camí, ASO-

CPROCAT, s’ha sumat un any més a 
la celebració del 25N, Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Vio-
lència Contra les Dones. Per una 
banda, volen elaborar un audio-
visual amb les aportacions de la 
ciutadania i, per l’altra, demanen 
que a partir de les 8 del vespre 
s’encengui una espelma als bal-
cons o finestres.

Les persones que vulguin col-
laborar en l’audiovisual poden en-
viar un missatge, una fotografia 
o un vídeo relacionat amb la ce-
lebració del 25N i les seves reivin-
dicacions. El material es pot fer 

arribar al correu electrònic de l’en-
titat: asociacionprocat@gmail.com. 

L’audiovisual es difondrà per 
les xarxes socials el 25 de novem-
bre. El lema d’aquesta edició, ex-
plica Felicidad Ruiz, responsable 
d’ASOCPROCAT, continua sent 
“Per vosaltres, per nosaltres i per 
totes les que ja no hi són”.

L’entitat també convida la ciu-
tadania a sumar-se a una altra ini-
ciativa sense sortir de casa. El dia 
25 de novembre hauran d’encen-
dre una espelma des de la finestra 
o el balcó “per donar llum a tan-
ta foscor” explica Felicidad Ruiz. 
L’encesa d’espelmes es proposa a 
partir de les vuit del vespre.

Activitats a la Conca d’Òdena per a 
l’eliminació de les violències masclistes
El 25 de novembre es commemora 

el Dia internacional per a l’eli-
minació de la violència contra les 
dones i els ajuntaments de la Con-
ca d’Òdena tornen a elaborar una 
agenda unitària d’activitats de sen-
sibilització, prevenció i actuació per 
a l’eliminació d’aquestes violències 
masclistes i patriarcals.

A causa de les restriccions mo-
tivades per les mesures de preven-
ció per la pandèmia de Covid-19, la 
gran majoria de les activitats s’han 
organitzat en un format telemàtic, 
en què caldrà tenir en compte les 
inscripcions prèvies per tal de tenir 
accés als enllaços de participació.

L’agenda presenta una imatge 
renovada, ideada pel col·lectiu RE-
FEM feminisme, que transmet un 
missatge de xarxa, sororitat i apo-
derament. Un missatge reivindicatiu 
i clar: ens volem vives i fem front 
comú contra els masclismes i el pa-
triarcat.

L’agenda MICOD del 25N tam-
bé fa referència a la situació delica-
da que viuen dones i fills i filles que 
conviuen amb els seus agressors, 
i que l’estat de confinament ha 
agreujat. Per aquest motiu, l’agen-
da difon els telèfons d’atenció a 
dones, tant del Servei especialitzat 
en violència masclista (SIE) com del 
SIAD Servei d’informació i aten-
ció a les dones per altres aspectes 
no relacionats amb violència. Les 
activitats s’han iniciat el 16 de no-
vembre i s’allarguen fins al 10 de 
desembre, i inclouen propostes per 
a infants, joves, dones, ciutadania 
en general i professionals de l’ad-
ministració.

Els ajuntaments de la Manco-
munitat penjaran la pancarta contra 
les violències masclistes als balcons 
dels ajuntaments i il·luminaran la 
façana de lila per a recordar que 
cada 25N diem prou a la violència 
masclista. Les respectives regidori-
es d’igualtat també faran proposta 
d’aprovació del Manifest unitari del 
25N.

Entre les activitat programa-
des, les biblioteques dels municipis 
MICOD sumen i organitzen sessions 
de contes liles, a càrrec de Mònica 
Torra, i també seran presents a les 
xarxes socials amb un punt d’interès 
virtual sobre les violències masclis-
tes.

A més, els departaments de Jo-
ventut dels municipis de la MICOD 
també organitzen activitats per pro-
moure l’eliminació de la violència 
contra les dones: elaboració de car-
tells reivindicatius, concurs Tik Tok, 
Kahoot-trivial antimasclista, tardes 
joves en línia, taller d’autodefensa 
feminista, taller de conscienciació 
i identificació de la violència, sen-

sibilització i propostes literàries a 
Instagram, taller d’estampació de 
samarretes feministes, etc.

D’altra banda, el departament 
de Sanitat i Salut pública organit-
za un concurs per l’eliminació de la 
violència masclista que ja arriba a 
la 4a edició i el Servei d’igualtat de 
gènere organitza un taller per apro-
par eines per ajudar a gestionar les 
emocions en temps difícils.

L’Àrea d’igualtat de la Manco-
munitat, conjuntament amb l’Ajun-
tament d’Igualada, apropa l’expo-
sició “Lliures i sense por” per a fer 
visibles les violències sexuals norma-
litzades i oferir recursos per a iden-
tificar-les. Es podrà veure al vestíbul 
de l’OAC. EL SIAD (Servei d’Informa-
ció i Atenció a les dones) de la Man-
comunitat oferirà una xerrada per 
a l’alumnat de l’Escola Municipal 
d’Art La Gaspar sobre com identifi-
car les violències masclistes i patriar-
cals i, també, una xerrada per a pro-
fessionals que fan orientació laboral 
des dels Serveis Locals d’ocupació. 
La MICOD també apropa la Mostra 
internacional de films de dones a 
l’agenda del 25N, que aquest 2020 
arriba en format en línia. Així ma-
teix, s’organitza un taller interactiu 
sobre micromasclismes quotidians 
en toc d’ironia.

A més, Dones amb empenta i La 
Traca proposen el debat “Injustícia 
patriarcal” sobre l’abordatge jurídic 
entorn les violències masclistes.

L’agenda completa d’activitats 
es pot consultar al web de la Man-
comunitat www.micod.cat i també 
a les xarxes socials.

25 de Novembre, Dia internacional contra la 
violència envers les dones

Actes commemoratius del 25N 

CAPELLADES

El dimecres 25 de novembre, a 
Capellades es tornarà a denun-

ciar la violència masclista, que 
enguany, malgrat l’epidèmia, no 
ha parat de pujar. Per això s’ha 
organitzat un seguit de propostes 
per sensibilitzar tothom. Les res-
triccions imposades des del març 
faran que hi hagi menys actes i 
més propostes informatives.

La regidora d’Equitat, Adela 
Morera, explica com “el 25N és 
una de les dates més significatives 
de l’agenda feminista. El confina-
ment i la precarietat laboral que 
estem vivint han empitjorat les si-
tuacions de les dones i criatures 
que viuen en una llar on s’exerceix 
violència masclista. Nosaltres no 
ens podem relaxar en una data 
com aquesta i amb la Taula de Do-
nes hem preparat accions de sensi-
bilització durant tota la setmana”.

Coincidint amb aquesta efemè-
ride s’estrenarà, a les entrades de 
la vila, un cartells --que s’ubicaran 
sota el rètol que indica CAPELLA-
DES-- on s’indica: “Municipi contra 
les violències masclistes”. L’objectiu 

d’aquesta acció és sumar-se a la 
xarxa de poblacions que han ex-
pressat clarament el seu rebuig a 
la violència contra les dones.

Passejant pels carrers de la vila 
també es podrà veure pels establi-
ments un seguit de cartells infor-
matius que expliquen què és un 
feminicidi i els diferents tipus que 
hi ha. Aquest mot s’ha generalitzat 
recentment per expressar aquests 
assassinats. 

A més, el dissabte 21 de no-
vembre, al matí, la Taula de Dones 
repartirà domassos liles i xapes, al 
carrer Major i a la plaça Verdaguer, 
per tal que totes les persones que 
vulguin, a títol particular, se’ls pu-
guin penjar als balcons durant la 
propera setmana. A cada domàs 
s’hi ha estampat “Ni una menys. 
25 N”.

La Lliga acollirà dos 
concerts: el d’Anna 
Andreu i el de Núria 
Graham

Encara com a accions de sen-
sibilització, a la façana del Museu 
s’hi penjarà una gran lona amb el 
nombre de les dones que fins avui 
han estat assassinades per violèn-
cia masclista aquest any 2020. Els 
seus noms es recordaran durant 
tot el dia a la pantalla de la Biblio-
teca El Safareig.

Si les restriccions ho permeten, 
s’han organitzat dos actes per al 
darrer cap de setmana de novem-
bre. El primer serà divendres 27, a 
les 8 del vespre al Teatre La Lliga, 
amb el concert de l’Anna Andreu, 
“Els mals costums”. La segona ac-
tuació serà el diumenge 29, a la 
1 del migdia, també al Teatre La 
Lliga, amb el concert de la Núria 
Graham presentant “Marjorie”.

Un any més, des d’ERC Anoia i 
ERC Igualada ens sumem a la 

denúncia davant la violència que 
s’exerceix sobre les dones, així 
com qualsevol tipus de violència 
masclista, destacant els aspectes 
més rellevants del manifest d’ERC 
Dones, que té el compromís d’era-
dicar aquesta vulneració dels Drets 
Humans de les dones i de les rela-
cions de dominació que existeixen.

La violència masclista inclou la 
violència sexual, la violència eco-
nòmica, la violència física i la psi-
cològica, i aquelles situacions de 
discriminació patides per les dones 
pel simple fet de ser-ho. 

Tot i que el patriarcat és un 
sistema discriminatori que afecta a 
tota la societat, les dones de clas-
se treballadora som les més afec-
tades per aquesta problemàtica 
estructural. A més, les feines més 
precàries són exercides per dones 
migrades, on són discriminades per 
raó d’origen. El degoteig constant 
d’assassinats no és més que la pun-
ta de l’iceberg d’una problemàtica 
estructural de la nostra societat. 

Aquest any, un any anòmal, s’han 
produït 14 feminicidis als Països 
Catalans.

El 2020 ha estat un any dife-
rent en què hem hagut d’adap-
tar-nos a una manera de viure 
realitats diferents. Aquesta situ-
ació no ha reduït les violències 
masclistes, ans al contrari. S’han 
invisibilitzat més que mai. El con-
finament ha convertit els habitat-
ges en espais no segurs on les do-
nes s’han vist abocades a conviure 
amb el seu agressor. La pandè-
mia ha visibilitzat el que portem 
temps dient, que cal posar la vida 

i les cures al centre i que, per fer-
ho, s’ha de canviar la base socio-
econòmica del patriarcat. I és per 
això que volem un estat amb una 
base feminista, que prioritzi aca-
bar amb les violències envers les 
dones, no només els casos més vi-
sibles, com els assassinats i les vio-
lacions, sinó també les violències 
quotidianes que passen més des-
apercebudes i que són més difícils 
d’atacar, però que legitimen i re-
forcen un sistema discriminatori. 
Les dades ens diuen que el 80% 
de les víctimes de les violències 
masclistes no denuncien principal-
ment perquè no confien en el sis-
tema judicial i perquè tenen por 
de les possibles represàlies per 
part de l’agressor. Davant d’això, 
l’única resposta pot ser la justícia 
amb mirada feminista.

Volem una societat de dones i 
homes lliures on la violència contra 
les dones en cap cas estigui legiti-
mada sinó que es condemni i es re-
butgi. Perquè les dones ens volem 
vives i lliures. 

ERC Dones Anoia
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a l’assaig clínic
#JoEmCorono

Ara, si et passes a la
factura digital donarem

Ajuda’ns a construir un món més solidari i sostenible.

La teva factura pot 
lluitar contra la COVID-19.

Campanya contra les 
violències masclistes

IGUALADA

Amb motiu del Dia internacional 
per l’eliminació de la violència 

contra les dones, que es comme-
mora cada 25 de novembre, l’Ajun-
tament d’Igualada ha promogut 
una campanya de sensibilització i 
prevenció que serà visible les pro-
peres 3 setmanes a diferents mit-
jans de comunicació.

Sota els lemes “No en deixem 
passar ni una!”, “Ni un pas enrere” 
i “Tolerància zero”, l’Ajuntament 
d’Igualada fa visibles una sèrie de 
missatges que persegueixen l’ob-
jectiu d’obrir els ulls a la societat 
davant les violències masclistes i 
patriarcals. Les frases que es difo-
nen pretenen evidenciar que les 
violències masclistes existeixen per-
què hi ha agressors i que les legiti-

ma qui les veu i no fa res per evi-
tar-les o per combatre-les. La cam-
panya té l’objectiu que es deixi de 
responsabilitzar les víctimes de les 
violències masclistes i posa el focus 
a responsabilitzar-ne els agressors. 
Els missatges també incorporen di-
ferents formes d’aquesta violència 
i pretenen ajudar a identificar-les a 
qui les està patint.

La campanya s’ha dut a ter-
me en col·laboració amb l’Àrea 
d’Igualtat de gènere de la Manco-
munitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena i serà visible a les xarxes 
socials tant de l’Ajuntament com 
de la Micod, així com en la premsa 
escrita i digital. També es podrà 
veure al carrer a través d’opis pu-
blicitaris

L’Ajuntament donarà suport a activitats 
solidàries per la Marató de TV3

La Biblioteca Mont-Àgora organitza un taller 
de còmic

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els professionals d’Atenció Pri-
mària de l’Anoia volen col-

laborar de forma activa amb la 
Marató de TV3 d’enguany. Per 
aquest motiu s’ha organitzat una 
venda solidària de litografies, 
realitzades per la doctora mont-
buienca Anna Font. Es tracta 
d’una campanya solidària amb la 
qual hi col·labora l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui, 
que adquirirà litografies, dona 
suport a la iniciativa, i que també 
publicitarà l’activitat pel muni-
cipi.

Des del col·lectiu de profes-
sionals d’Atenció Primària de 
l’Anoia s’ha volgut sensibilitzar 
a la ciutadania a través d’aquesta 
proposta artística, i que es mate-
rialitzarà en la venda de litogafi-
es a benefici de La Marató.

Les litografies solidàries re-
alitzades per Anna Font volen 
transmetre els colors de la llui-
ta diària contra la pandèmia: el 
blanc de les bates, el blau dels 
guants, el verd de les mascare-

tes, el vermell i el groc de la car-
pa del SEM, tot conclòs amb una 
“V” de vèncer i superar , en pa-
raules de la mateixa pintora. 

Les persones interessades a 
col·laborar amb aquesta inicia-
tiva poden sol·licitar una de les 
còpies del quadre a través d’un 
enllaç o d’un codi QR que per-
met accedir a un formulari. El 
preu de cada litografia és de 10 
euros, que aniran a parar ínte-
grament a La Marató. Trobareu 
tota la informació i la possibilitat 
d’adquirir les litografies solidàri-
es a l’enllaç http://forms.gle/Mj-
Qh6Y6NeQWLiFkLA

Venda solidària del llibre 
de Xavier Fernández “50 
dies exiliats”

Des de l’Ajuntament mont-
buienc també s’està treballant 
per organitzar, coincidint l’edició 
de La Marató de TV3 d’enguany 
dedicada a la Covid-19,  un acte 
públic de presentació del llibre 
de Xavier Fernández Gené “50 
dies exiliats”, recull de poemes 

realitzats durant els 50 dies de 
confinament de la primavera 
d’enguany. 

Aquesta activitat s’està ulti-
mant, però l’objectiu és que di-
ferents persones destacades de 
Montbui puguin llegir poemes 
d’aquest llibre, i que, el dia de 
la presentació es passi un vídeo 
amb les gravacions de les lectures 
de poemes. 

L’Ajuntament de Montbui hi 
col·laborarà, adquirint diferents 
exemplars d’aquest recull de po-
emes, publicitarà el llibre pel mu-
nicipi i també es podrà adquirir, 
a la Biblioteca Mont-Àgora, al 
preu solidari de 15 euros.  

P r e c i s a m e n t  e n  X a v i e r 
Fernández enviava aquests po-
emes de forma diària als seus 
amics, i el mes de juliol passat va 
editar aquest llibre, que es podrà 
adquirir durant les properes set-
manes a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra i també a diferents llibreries 
anoienques, per tal de poder col-
laborar amb La Marató de TV3.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper dijous 26 de novem-
bre entre les 6 i 2/4 de 8 de la 

tarda tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora un Taller de Còmic 
telemàtic. Es tracta d’una activi-

tat formativa a distància, per a la 
qual caldrà inscriure’s de forma 
prèvia. S’adreça a infants a partir 
de 8 anys. 

Aquest taller BiblioLab és 
gratuït, però cal formalitzar-ne 

la inscripció de forma prèvia, ja 
que les places són limitades. Or-
ganitzen l’activitat la Biblioteca 
Mont-Àgora, amb el suport d’Ei-
xos. 
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ELS PETITS ANUNCIS
•  LLOGUER DE PLAÇA DE PÀRQUING INDIVIDUAL PER A COTXE O 

MOTO (sense cotxes al costat), al C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733 (particular).

•  ES LLOGA o ES VEN PLAÇA DE PÀRQUING al carrer Dr. Coca, 38 (al 
costat Hotel Ciutat d’Igualada). Telèfon de contacte: 93 803 34 70.

•  LIMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche propio. 
Experiencia, seriedad y referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma). 

•  PER JUBILACIÓ, VENC CAMIÓ FORMIGONERA 4 eixos MAN TGA 
41.360 8x4 amb cuba baryval d’11 m3 i tarja nacional. Es pot continuar 
d’autònom a l’empresa on treballo. Informació al telèfon 639 31 91 48 - 
Joan.

•  ESCOLA DE PIANO I GUITARRA “EL PETIT PIANISTA”. Classes de 
només 3-4 alumnes. Amb distància de seguretat. Amb els instruments 
desinfectats. Amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida. Mascareta 
obligatòria per a majors de 7 anys. Ensenyament personalitzat i de 
qualitat. També classes on line. Horari: de dilluns a dissabte (matí i tarda). 
Informació permanent al telèfon 692 177 161. Ctra. de Manresa, 57, 
Igualada.

•  S’OFEREIX ECONOMISTA per portar comptabilitats d’empreses i 
d’autònoms, per fer declaracions de la renda. Gestió de tots els impostos 
(IVA - IRPF - Impost de Societats…). Realització de comptes anuals i 
d’informes econòmics-financers. Tancaments anuals. També possibilitat 
d’anar a les empreses a hores i cobrir les necessitats que es tinguin, ja 
siguin puntuals, setmanals o mensuals. Atenció personalitzada. Telèfon 
628 424 079.

•  GRAN OFERTA DE SAL. Para descalcificadores, tipo pastilla Berisal 
de Navarra. También tipo Almendra de Torremar y tipo Regina Almendra 
99%. Rica en sodio. 6’40 euros/saco de 25 kg. IVA incluido. Más de 20 
sacos a 5’99 euros/unidad. Transporte gratuito. En el precio va incluida 
la comprobación de la dureza del agua. Especialistas en tratamientos y 
mantenimientos de comunidades de bombas de agua. Teléfono 608 949 
966 (Joan).

•  ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR o 
MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de manteniment? 
Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a comunitats, empreses i 
particulars. Reparem i conservem tot tipus i qualsevol marca d’ascensors 
i muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga 
actualment. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279. 

•  ES FAN MENÚS PER PORTAR A DOMICILI, de dilluns a dissabte. A 
triar: 10 plats de primer i 10 plats de segon + postres + pa + carmanyola 
reutilitzable = 8,90 euros. / 1 plat + pa + postres + carmanyola reutilitzable 
= 6 euros. I els diumenges... Paella marinera!!! Telèfon 656 648 719.

•  ES LLOGA HABITACIÓ A PERSONA JUBILADA. A Igualada. Amb 
terrassa privada, terrassa comunitària, dret a cuina, lavabo, calefacció, 
etc. Més informació al tel. 616 106 191.

Al Museu de la Pell, projectes de recerca de 
l’A3 Center Leather Innovation del Campus 
Igualada-UdL

IGUALADA

El Museu de la Pell d’Iguala-
da se suma, un any més, a la 

celebració de la Setmana de la 
Ciència i en aquesta ocasió ho fa 
en format en línia per adaptar-se 
a les noves mesures de contenció 
de la Covid-19. Així, a través de 5 

càpsules d’informació científica, 
el Museu acostarà els projectes 
de recerca que es duen a terme 
a l’A3 Leather Innovation Center 
del Campus Universitari d’Igua-
lada. Van començar els dies 14, 
18, i encara els 22, 25 i 29 de 
novembre, al web del museu, 

www.museupelligualada.cat, es 
podran descobrir els grans reptes 
actuals de la indústria de la pell 
a través dels projectes de recerca 
que s’han activat sobre innova-
ció, aplicació de noves tecnolo-
gies i materials avançats, medi 
ambient i sostenibilitat en els 
processos de fabricació del cuir.

Aquesta activitat està orga-
nitzada pel Museu de la Pell - 
Ajuntament d’Igualada, el Cam-
pus Universitari Igualada–UdL i 
La Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació.

La Setmana de la Ciència se 
celebra des de fa 25 anys, impul-
sada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, 
amb l’objectiu d’apropar a la ciu-
tadana l’esperit científic i els re-
sultats de les recerques que es 
fan en els àmbits més diversos 
de la ciència i de la tècnica. Més 
informació a www.fundaciorecer-
ca.cat/setmanaciencia.

Unes festes de Nadal diferents 
al Casal de Calaf
Els Pastorets i els Pastorets Infantils no aixecaran el teló

El comerç de proximitat, protagonista de la 
campanya “Tu ets comerç”

CALAF

Tot i les esperances que l’evo-
lució de la pandèmia de 

COVID-19 fos més favorable a 
partir d’aquest passat estiu, i els 
intents, la imaginació i les ganes 
que els responsables dels Pasto-
rets i els Pastorets Infantils hi han 
posat durant els mesos d’estiu i 
inicis de tardor, el Casal de Calaf 
es veu obligat a desistir, molt a 
contracor, en la seva programació 
durant aquesta temporada 2020 
-2021.

Cal remarcar que la decisió 
no s’ha pres per no poder complir 
amb la normativa de protecció i de 
distanciament del públic assistent, 
cosa que en altres espectacles que 
s’han dut a terme a la Sala Folch 
i Torres s’ha assolit sobradament. 
La causa principal és la impossi-
bilitat de poder desenvolupar els 
assajos i les funcions mantenint 
les recomanacions sanitàries entre 
els participants dels espectacles, 
que són més de 300 entre ambdós 
Pastorets.

El Patronat de la Fundació 
Casal de Calaf està molt sensibi-

litzat, tant en el compliment de 
les mesures de protecció contra el 
COVID-19 com en la necessitat de 
poder oferir activitats culturals i 
espectacles de qualitat, per la qual 
cosa, ha programat tres activitats 
per a aquestes Festes de Nadal.

Sant Esteve, dissabte, 26 de 
desembre, a les 12.00 h, 23è Con-
tacontes. No podem deixar passar 
l’any sense el ja tradicional Con-
tacontes, que durant més de 20 
anys ha acompanyat els matinals 
de Sant Esteve al Casal de Calaf, 
que aquest any estarà dedicat als 
avis.

Cap d’Any, divendres, 1 de ge-
ner de 2021, a les 19.00 h, “Poe-
ma de Nadal” de Josep Maria de 
Sagarra. Interpretat per actrius i 
actors de L’ATC i música en directe 
del Trio Segarrenc, sota la direcció 
d’Eloi Hernàndez i Neus Quer.

Reis, dimecres, 6 de gener de 
2021, a les 11.30 h, cinema famili-
ar: “Se armó el Belén”. Una mag-
nífica pel·lícula d’animació en què 
una colla d’animalons es conver-
tiran en els veritables herois del 
primer Nadal.

Totes les activitats es duran a 
terme a la Sala Folch i Torres, amb 
entrades numerades i prèvia re-
serva on-line a: https://entrades.
casaldecalaf.cat/ o una hora abans 
de cada espectacle a les taquilles 
del Casal.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Des de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, a tra-

vés de la regidoria de Promoció 
Econòmica, s’ha engegat la campa-
nya de suport institucional “Tu ets 
comerç”, on es dona suport i s’in-
centiva la compra en els comerços 
de proximitat, just a les portes de 
la campanya nadalenca.

La campanya s’està imple-
mentant amb anuncis a les xar-
xes socials municipals i també en 
diferents mitjans de comunicació 
d’abast comarcal. Forma part del 
Pla de suport al teixit comercial de 
la Conca, que es va veure afectat 
especialment pel doble confina-
ment patit entre els mesos de març 
i abril.

L’objectiu de la campanya és 
sensibilitzar a la ciutadania de la 
importància de donar suport al co-

merç local, posant en valor aspec-
tes com la proximitat, la sostenibi-
litat, i la realització d’un consum 
responsable.

La campanya posa de mani-
fest la responsabilitat de tots els 
montbuiencs i montbuienques per 
mantenir el model de comerç de 
proximitat, que aporta a Montbui 
més cohesió social, més seguretat, 
més foment de la convivència en-
tre el veïnat, entre d’altres. També 
es recorda la importància del petit 
comerç com a element configura-
dor de l’espai urbà, com a motor 
de l’activitat econòmica arrelada 
i com a generador d’ ocupació, a 
banda de garantir un tracte per-
sonalitzat i professional a tots els 
consumidors.

A l’AUGA, els refugiats 
durant la guerra civil a la 
Pobla de Claramunt

IGUALADA

Com es té costum, cada any en 
alguna  sessió de l’Auga es pre-

senta un Treball de Recerca de Bat-
xillerat realitzat per un alumne de 
la Comarca, enguany serà d’Adrián 
Vázquez, que proposarà una opor-
tunitat per conèixer un episodi molt 
poc estudiat de la història contem-
porània del nostre país.

Sovint sentim parlar de la Guer-
ra Civil gràcies als pocs testimonis 
directes que queden vius d’aquell 
període obscur del segle passat; no 
obstant això, és molt difícil creu-
re, per a les joves generacions, que 
molta gent va haver d’abandonar la 
llar i buscar ajuda en terra descone-

guda, sent etiquetats amb la parau-
la refugiats. Sí. No fa gaire temps, 
els nostres pares, avis, besavis es tro-
baven en la mateixa situació que els 
milers de persones que darrerament 
apareixen de manera constant als 
mitjans de comunicació, tractant 
de començar una nova vida amb 
pau i tranquil·litat. Jo mateix, con-
firma Vázquez, “quan la meva pro-
fessora, la Marta, va parlar-me per 
primera vegada dels refugiats, no 
vaig poder creure que els més joves 
no n’haguéssim sentit a parlar. Va 
ser en aquest moment quan vaig 
decidir que volia endinsar-me en 
aquest període, investigant l’acolli-
da d’aquesta gent que, fugint del 
conflicte nacional, va trobar el més 
semblant a una llar en molts pobles 
del territori català·. Així va néixer 
Els refugiats durant la Guerra Civil a 
La Pobla de Claramunt.

La sessió de l’Auga es farà di-
lluns vinent a les 6 de la tarda i se-
rà retransmesa per Canal Taronja, 
també es pot seguir per la web de 
la Universitat de Lleida, http://www.
udl.cat/ca/serveis/culturals/decasa-
estant.

http://www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia
http://www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia
https://entrades.casaldecalaf.cat/
https://entrades.casaldecalaf.cat/
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
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Diumenge tindrà lloc l’acte de lliurament 
virtual dels premis Ciutat d’Igualada, 
emès a través de Youtube

IGUALADA

Aquest diumenge, 22 de novem-
bre, a les 11.30 h, es retransme-

trà pel canal Youtube de l’Ajunta-
ment d’Igualada, https://www.youtu-
be.com/user/ajuntamentIGUALADA, 
la 25a gala de lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada, que aquest any se 
celebrarà en un acte sense públic al 
Teatre Municipal l’Ateneu en què es 
farà públic el veredicte dels premis 
d’Art Digital Jaume Graells, de Com-
posició Musical Paquita Madriguera, 
de Compromís Social i Cívic Mossèn 
Còdol, de Disseny Gaspar Camps, de 
Fotografia Procopi Llucià, de Poesia 
Joan Llacuna, de Recerca Dr. Joan 
Mercader i el Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada. Conduirà l’acte el perio-
dista Jordi Còdol.

D’altra banda, el Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada es donarà a una 
persona amb una dilatada i destaca-
da trajectòria en el món del perio-
disme, el locutor i periodista nascut a 
Igualada Joan Armengol, de 86 anys, 
que ha entrevistat a gairebé tots els 
personatges destacats del segle XX: 
Fidel Castro, Dalí, els Beatles, Pau 
Casals, Franco, i una llarga llista que 
suma més de 50.000 entrevistes. Tot 
i no poder assistir a l’acte, Armengol 
hi compartirà un document audio-
visual de la seves vivències professi-
onals. El Premi d’Honor és un reco-
neixement a la trajectòria d’aquelles 
persones fortament vinculades al 
batec cultural o de qualsevol dels 
àmbits socials, intel·lectuals o educa-
tius de la ciutat; un moment perquè 
l’Ajuntament i la ciutat els transme-
tin el seu agraïment. Durant l’acte 
es farà també un recordatori pòstum 
al desaparegut dissenyador gràfic 
“Saya”, Lluís Velázquez Sayalero, 
que ens va deixar a finals d’octubre, 
i al gran actor i compositor Carlos 
Miguel Solà, traspassat l’any passat.

La gala comptarà amb l’actua-
ció de la formació igualadina The 
Curlies, que és un grup format per 
tres noies: la Ilona (guitarra), la Jana 
(violoncel) i la Maria (piano), que fu-
sionen el so dels instruments amb les 
harmonies de les veus creant un estil 
de “versions” acústiques. El grup va 
néixer el 2016, quan es van ajun-
tar inquietuds per poder reivindicar 
el paper femení dins del món de la 
música. Durant els quatre anys de re-
corregut han pogut passar per llocs 
com: la ruta dels músics de Piera, el 
programa de TV3 “Oh, Happy Day” i 
el Rec d’Igualada, entre altres.

Participació en els premis
Pel que fa a la participació, en-

guany hi ha hagut un total de 244 
candidatures als premis, una xifra 
que dobla la participació de l’any 
passat, si tenim en compte que eren 
109 candidatures, distribuïdes entre 
les diferents convocatòries d’aquesta 

edició. Destaquen, com els premis 
amb més participació, el d’Art Digital 
Jaume Graells, amb un 42% del to-
tal, amb 102 obres a concurs, seguit 
del premi de Poesia Joan Llacuna, 
que enguany representa el 32% de 
les obres a concurs, amb un total 
de 78 obres, una xifra que gairebé 
dobla la de l’any anterior, una dada 
possiblement atribuïble al confina-
ment i a la disposició de més temps 
per la creació. El premi de Fotografia 
Procopi Llucià representa el 22% dels 
treballs.

En paral·lel al lliurament dels 
premis, del 19 de novembre al 13 
de desembre es presentarà una ex-
posició amb una selecció dels tre-
balls presentats en la modalitat de 
fotografia Procopi Llucià. La mostra 
es podrà visitar a la Sala Municipal 
d’Exposicions, ubicada al carrer Gar-
cia Fossas, 2.

Els premis serveixen, també, 
per recordar persones especialment 
actives i reconegudes de la ciutat. 
El premi d’art digital porta el nom 
de Jaume Graells Gabaldón, infor-
màtic (Igualada 1969-1996), que va 
morir prematurament i que sempre 
va mostrar interès per la ciència i la 
tecnologia i, sobretot, pel món nai-
xent de la informàtica d’usuari. L’any 
1988, amb dos companys més, va 
fundar el Centre Informàtic de l’Ano-
ia, CEINA, amb la idea de divulgar i 
dinamitzar el coneixement de les no-
ves tecnologies a la ciutat i comarca.

El premi de composició musical 
porta el nom de Paquita Madrigue-
ra Rodon, pianista i compositora 
(Igualada 1900 - Montevideo 1965), 
que va començar a tocar el piano 
als tres anys. Va estudiar amb Enric 
Granados, el mestre Marshall i Isidor 
Philipp. L’any 1912 va ser admesa 
com a concertista al Palau de la Mú-
sica Catalana. De molt jove, va donar 
concerts a Madrid, Londres i París. Es 
va casar amb el músic Andrés Sego-
via. L’any 1915 es va embarcar cap a 
Amèrica i va oferir concerts a Nova 
York i a les principals capitals d’Amè-
rica del Nord i del Sud. Als divuit 
anys ja havia escrit trenta-cinc com-
posicions.

El premi de fotografia porta el 
nom de Procopi Llucià i Torregui-
tart, fotògraf (Igualada 1897 - 1961), 
un dels fundadors, l’any 1930, de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, 
juntament amb J. Castelltort, J.M. 
Lladó, C. Riba, J. Pomés i R. Godó. 
L’any 1932 l’Agrupació Fotogràfica 
va cedir el seu fons de fotografies 
històriques i l’Ajuntament va crear 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal i el va 
designar fotògraf-arxiver municipal. 
Va donar un caire divulgador a l’Ar-
xiu i va ser autor de moltes de les fo-
tografies de l’àmplia col·lecció. A la 
seva mort, l’Arxiu comptava ja amb 
4.000 fitxes catalogades.

El premi de compromís social i 
cívic porta el nom de Josep Còdol i 
Margarit, prevere i periodista (Igua-
lada, 1916-1994). L’any 1944 va de-
terminar seguir la vocació sacerdotal, 
i el 8 d’octubre de 1950 va ser orde-
nat prevere. La seva tasca social es 
va iniciar amb l’allau migratòria dels 
anys seixanta, amb la seva implicació 
en la resolució dels problemes d’ha-
bitatge que sorgien. De 1953 a 1988 
va dirigir la revista VIDA..., publicació 
que va esdevenir la premsa alterna-
tiva a l’oficial de la dictadura, factor 
important per a la conservació i nor-
malització de la llengua catalana i 
canalitzador d’inquietuds socials del 
moment. Ell va captar joves col·labo-
radors per a la revista i va organit-
zar certàmens literaris, conferències, 
cursos, la fira del Llibre Català, les 
“Santjordiades” i el cercle de Cultura 
“Torres i Bages”.

El premi de disseny porta el nom 
de Gaspar Camps i Junyent, il·lustra-
dor i pintor (Igualada 1874 - Barce-
lona 1942), un dels artistes més im-
portants de l’època del Modernisme, 
període durant el qual va realitzar 
obres d’un exuberant decorativis-
me art nouveu. Va ser considerat 
el “Mucha català”, en referència al 
parentiu de les seves obres amb el 
famós artista txec. Format a la Llotja 
de Barcelona i a París.

El premi de poesia porta el nom 
de Joan Llacuna i Carbonell, poe-
ta (Igualada 1905 - Burzet, França, 
1974). De formació autodidacta, va 
col·laborar de molt jove a Virtus et 
Lavor, La Revista, Ariel i el Butlletí 
dels estudiants de l’Ateneu Igualadí. 
Autor d’una obra breu, despullada i 
hermètica, que evoluciona i recrea la 
Igualada de la seva infantesa. L’any 
1939, quan va acabar la guerra civil 
espanyola, el poeta tenia trenta-qua-
tre anys. Cinc anys abans havia pu-
blicat el seu llibre Onix i níquel, molt 
ben rebut per la crítica, en què s’en-
devina la influència de Joan Salvat 
Papasseit i Sànchez-Juan, amb alguns 
trets surrealistes i una llengua i una 
imatgeria molt estilitzades.

I, finalment, el premi de recerca 
porta el nom de Joan Mercader i 
Riba, historiador (Igualada 1917  - 
1989), que fou deixeble de Ferran 
Soldevila i de Jaume Vicenç Vives. Es 
va doctorar en història el 1946. Va 
organitzar el Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (1947). Va exercir 
com a professor a la Universitat de 
Barcelona i va ser vicesecretari de la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics. 
Per motius de salut, l’any 1954 es 
traslladà a Madrid, on va exercir la 
seva tasca professional i docent en el 
“Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas”. Per les seves recerques 
històriques, esdevingué un dels mi-
llors especialistes del segle XVIII ca-
talà: “Els Capitans Generals” (1957), 
“Felip V i Catalunya” (1968), i sobre 
l’època napoleònica: “Barcelona du-
rante la ocupación francesa” (1946), 
“José Bonaparte, Rey de España” 
(1971), “Catalunya i l’imperi napole-
ònic” (1978), “Estructura del Estado 
Español bona-partista” (1983). Va 
fomentar la creació del Museu de la 
Pell i les recerques sobre la història 
d’Igualada. Per la seva trajectòria 
professional i humana va rebre di-
versos premis i distincions: Menén-
dez y Pelayo (1946), Abad Dernosa 
(1979), Crítica Serra d’Or (1979), Jo-
sep Massot i Palmès (1981), Fill Pre-
dilecte d’Igualada (1973) i Creu de 
Sant Jordi (1987). www.finquesvictoria.es

ADMINISTRADOR DE FINQUES - API

Agència Immobiliària
Compra-venda i lloguer

Administració de finques
i gestió patrimonial
Administració de lloguers
Administració de comunitats de propietaris

Tel. 93 801 91 37
Av. Mestre Montaner, 28  - IGUALADA

L’Ajuntament obre un canal 
de Telegram per donar 
informació municipal
JORBA

L’Ajuntament de Jorba, ha posat 
en marxa un canal propi a la pla-

taforma de missatgeria Telegram 
amb l’objectiu d’ampliar les vies de 
comunicació directes amb els veïns 
i veïnes del municipi i informar de 
continguts d’interès local; notícies, 
agenda, avisos, incidències, entre 
altres. 

Per rebre informació municipal 
per aquesta via només cal descar-
regar-se l’aplicació Telegram, que 
és totalment gratuïta. Una vegada 
descarregada l’aplicació, cal buscar 
des del cercador de l’aplicació el 

canal: Ajuntament de Jorba o a 
través del següent enllaç: https://t.
me/ajuntamentdejorba

L’alcalde de Jorba, David Sánc-
hez explica que aquest nou canal 
neix amb la voluntat de ser un es-
pai informatiu amb contingut de 
servei per als jorbencs i jorbenques 
i que en situacions com les que es-
tem vivint ara pot resultar més que 
mai útil per l’agilitat que dona en 
la transmissió de la informació.

Aquest nou canal se suma als 
ja existents com: Facebook @Ajun-
tamentJorba, Twitter @AjJorba i 
Instagram @ajjorba.

Igualada celebra el Dia 
de la Infància convidant a 
reflexionar sobre els drets 
dels infants 
IGUALADA

Com a Ciutat Amiga de la Infàn-
cia, Igualada se suma demà 

divendres, 20 de novembre, a la 
celebració del Dia de la Infància 
amb diverses activitats que tenen 
com a principal objectiu convidar 
a reflexionar sobre els drets dels 
infants. En aquest sentit, cal des-
tacar que la Convenció dels Drets 
dels Infants, de la qual l’any passat 
es va commemorar el 30è aniversa-
ri, va molt lligada als objectius de 
desenvolupament sostenible inclo-
sos en l’Agenda 2030. Per aquest 
motiu, els actes programats volen 
servir per fer visibles entre la ciuta-
dania d’Igualada l’opinió i les pro-
postes dels infants d’Igualada en 
relació amb el dret al medi ambi-
ent i a la salut. 

Aquestes reflexions es basen 
en el treball sobre aquestes qües-
tions realitzat pels membres del 
Consell d’Infants i els seus com-
panys i companyes d’escola i que 
també ha tingut en compte l’im-
pacte de la Covid-19. Les reflexi-
ons també s’han compartit en les 
diferents trobades que s’han dut a 
terme amb els Consells d’Infància 
Locals i en l’àmbit de les comuni-
tats autònomes que treballen en 
conveni amb Unicef. 

És en aquesta línia que amb 
motiu del 20N s’impulsa la cam-
panya “Tenim un missatge per 

a tu!”, elaborada per i per als 
infants, però amb un missatge 
clar per a les persones adultes 
que apel·la a la responsabilitat 
de tota la comunitat en la pre-
servació del dret a tenir un medi 
ambient i una salut saludables. 
La campanya convida les famílies 
a treballar a partir d’un targetó 
que poden emplenar i retornar 
als membres del Consell d’Infants, 
que podran usar aquestes apor-
tacions a l’hora de dissenyar els 
nous projectes que s’impulsin al 
llarg de l’any. 

A banda d’aquest projecte, la 
celebració del Dia de la Infància 
també inclourà la il·luminació de 
color blau de la façana de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
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Concurs de fotografia per al calendari 2021
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

En marxa el concurs de fotografia, 
il·lustració o dibuix digitalitzat 

per al calendari de l’any que ve i 
que es repartirà per Nadal. La tria 
de 12 imatges (una per mes) es farà 
entre els arxius rebuts. La temàtica 
és sobre els Hostalets, la propos-
ta està oberta a totes les edats i el 
premi consta de 12 xecs regal de 
100 euros per gastar en comerços 
locals amb un màxim de tres per 
participant.

L’objectiu del concurs és reco-
pilar 12 imatges identificadores del 
terme municipal per distribuir-les 
en el calendari que es repartirà a 

les cases amb motiu de les festes de 
Nadal i any nou. Pot participar-hi 
qualsevol persona empadronada al 
municipi.

Les imatges poden ser en for-
mat fotogràfic, il·lustració digital o 
dibuix digitalitzat amb orientació 
horitzontal, en color o en blanc i 
negre. Mida mínima 1Mb o 2500 x 

2000 píxels. Cada participant podrà 
presentar un màxim de 3 imatges i, 
per tant, a optar a un màxim de tres 
premis.

Cal enviar el full d’inscripció i els 
arxius a comunicacio@elshostalets-
depierola.cat amb el text «Calendari 
2021» a l’assumpte del correu elec-
trònic.

El termini per participar en 
aquest concurs acaba el 29 de no-
vembre a les 23.59h.

Al web municipal es poden con-
sultar les bases completes del con-
curs d’imatges Calendari 21 així com 
també es pot accedir al full d’ins-
cripció.

Desedamas exposa art tèxtil a Artèria: 
“Ni Santas Ni Putas”
IGUALADA

Dissabte vinent, 21 de novem-
bre, entre les 18.00 i les 20.00 h, 

s’inaugura a la sala Artèria d’Iguala-
da (c/ de l’Argent) l’exposició d’art 
tèxtil “Ni Santas Ni Putas”, amb les 
Desedamas (Cecília i Mercè Gon-
zález). 

Per circumstàncies de preven-
ció sanitària l’aforament serà limi-
tat a 12 persones, amb diferents 
grups. Per tal d’organitzar els 
grups, s’agrairà que es confirmi 
prèviament l’assistència al telèfon 
649024394 o bé a arteriaigualada@
gmail.com.

La mostra es podrà visitar fins 
al 16 de gener de 2021 i durant 
aquest temps s’aniran fent dife-
rents trobades.

D’aquesta exposició, les matei-
xes artistes, les igualadines Dese-
damas, expliquen que “no té un 
títol amable, ni pretén ser-ho. Qui 
defineix què són les dones? El patri-
arcat entén les dones com quelcom 

binari i bipolar, no deixa espai per a 
d’altres maneres de ser.

Així doncs, només podem ser 
santes: dalt d’un altar, en el que 
moltes vegades s’hi posa les mares, 
les àvies, les germanes... o putes, 
que serien, en general, les altres.

Les santes són mares, dones per 
sobre del mal, incapaces d’equivo-
car-se o desenamorar-se, bones per 
naturalesa, asexuades... i les que 
surten d’aquest estret patró son les 
altres. Les putes. Les que no acaten 
les normes, les seves normes.

A traves de diferents sèries i 
obres obrim la mirada a com la do-
na està representada i vista dins 
d’aquest patriarcat que ens divideix 

com a dones entre bones i dolentes, 
submises o rebels.

Nosaltres mateixes cada dia 
ampliem la mirada i sabem que les 
nostres reivindicacions provenen 
d’una perspectiva privilegiada, com 
és la de ser dones blanques euro-
pees, però precisament per això 
creiem que hem de fer-ho. Sentim 
l’obligació moral de sortir de la nos-
tra comoditat i alçar la veu. Espe-
rant, també, que altres companyes 
ens aportin les seves visions.”

Desedamas a la Fira d’Artesania 
de València. Aquest any, Deseda-
mas seran presents a la Fira d’Ar-
tesania de Nadal, a València, del 
27 de novembre al 6 de gener, de 
10.30 a 14.00 h i de 16.00  a 21.00 h, 
a la plaça de l’Ajuntament.

Igualment les podreu trobar a 
la seva botiga ETSY SILKART, on a 
més d’artesania i art tèxtil ara tam-
bé es poden trobar patrons, que 
per fi s’han animat a digitalitzar. 
Més informació a: info@desedamas.

“Son mis ventanas”

934 94 44 28
ventas@solglass.es   www.solglass.es

Xerrada per donar suport al 
comerç a partir del coaching 
VILANOVA DEL CAMÍ

Promoció Econòmica ha preparat 
noves accions per donar suport 

al comerç; d’una banda, dues xer-
rades consecutives sobre eines per 
vendre i potenciar els negocis, i de 
l’altra, una campanya de promoció 
a les xarxes socials. 

La primera xerrada estava pre-
vista per a dilluns passat, sobre la 
temàtica del WhatsApp Bussiness, i 
per al dilluns 23 de novembre, Pro-
moció Econòmica, organitza una 
xerrada amb un títol motivador: 
“Com activar l’equilibri saludable”. 
Anirà a càrrec de Roger Bascones, 
de GoNature i Transpersonal Coac-

hing. S’adreça també a comerços i 
establiments de Vilanova del Camí. 
La intenció és ajudar a donar un 
impuls al comerç mirant de po-
tenciar la força motora de cada 
participant.

L’horari de la formació és, 
igual que l’anterior, de 10 a 12 h, 
al Centre d’Innovació Anoia.

Per a més informació us po-
deu adreçar al Centre d’Innova-
ció Anoia, al telèfon 93 805 44 11 
(extensió 5) o al correu electrònic: 
peconomica@vilanovadelcami.cat

Es poden fer les inscripcions al 
vilanovaenlinia.cat.

Promoció dels comerços 
vilanovins a les xarxes 
socials

VILANOVA DEL CAMÍ

Promoció Econòmica ha progra-
mat una campanya d’impuls 

del comerç. L’objectiu és ajudar a 
promocionar els comerços, esta-

bliments o negocis vilanovins a les 
xarxes socials. 

La regidoria oferirà un paquet 
promocional als 30 primers comer-
ços que s’apuntin a aquesta inicia-
tiva, que consisteix en dos anuncis 
promocionals i una sessió fotogrà-
fica personalitzada. 

Per més informació podeu tru-
car a Promoció Econòmica i també 
us podeu apuntar directament a 
la campanya al web municipal: vi-
lanovadelcami.cat omplint el for-
mulari que apareix a la portada 
del web, abans del dia 20 de no-
vembre.

L’alegria i l’optimisme: 
primer taller virtual de 
biblioteràpia de la Biblioteca 
Central 
IGUALADA

El dilluns 23 de novembre la Bibli-
oteca Central d’Igualada ence-

ta un cicle de tallers gratuïts de 
biblioteràpia i prescripció literària 
amb l’objectiu d’entendre i analit-
zar diversos temes de la psicologia 
a través dels llibres, partint de la 
base que la literatura i la prescrip-
ció literària ens poden ajudar en 
aquests temps d’incertesa. Aquest 
primer taller serà sobre l’alegria i 
l’optimisme, tindrà lloc a les 7 de 
la tarda i serà virtual, a través de 
GoogleMeet. 

La resta de tallers és previst que 
es puguin dur a terme ja de manera 
presencial i serviran per parlar d’al-
tres temàtiques com la fortalesa i la 
resiliència, la incertesa, la pèrdua i 

el dol o l’autoestima. Les places són 
limitades i cal fer la inscripció prè-
via a la Biblioteca: per telèfon (93 
804 90 77) o per correu electrònic 
(b.igualada.c@diba.cat). Les perso-
nes interessades es poden apuntar a 
una o diverses sessions.

Els tallers de biblioteràpia ani-
ran a càrrec de Laura Garcia, im-
pulsora de Booklife, una iniciativa 
pionera que s’està duent a terme 
amb èxit a d’altres biblioteques 
catalanes: «escollim tres obres de 
ficció que ens serveixen per apro-
fundir sobre temes que es donen 
en diferents moments i situacions 
de la nostra vida, i també per acom-
panyar-nos a través d’històries amb 
les quals sentir-nos identificats», 
comenta. Els títols escollits prove-
nen de la literatura universal de tots 
els temps, però també d’històries 
més contemporànies i actuals, tant 
traduccions d’obres estrangeres, 
com obres de la literatura catalana 
i castellana. Cada taller inclou una 
mostra de totes tres literatures, en 
diversos gèneres, des de novel·les a 
poesia o contes.

Els comerços locals al Whatsapp Business UEM
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Unió d’Establiments de Mont-
bui engega el llançament del 

seu Whatsapp Business UEM, que 
ha estat possible gràcies al suport 
de l’Ajuntament de Montbui i la 
MICOD. 

La intenció d’aquesta acció, és 
ajudar als establiments associats a di-
namitzar i promoure ofertes, promo-
cions i sortejos de productes i serveis 
seus per a incentivar el consum al co-
merç local. A través de l’eina What-
sapp Business, s’enviarà informació 
sobre els productes i serveis dels co-
merços de Montbui directament al 
mòbil dels clients que vulguin rebre 
aquesta informació i d’aquesta ma-
nera, estar informats sobre les pro-
mocions i ofertes que estan oferint 

els comerços i establiments. Així, es 
dona l’oportunitat als comerços que 
puguin arribar d’una forma molt 
més propera i directa als seus clients 
i a la vegada, es promou que els con-
sumidors i consumidores tinguin a 
l’abast una informació que d’una 
altra manera no seria possible acce-
dir-hi. Com a UEM, també es donarà 
informació sobre els esdeveniments 
que es fan al municipi relacionat 
amb el comerç i actuacions concre-
tes, referents a la dinamització del 
consum local. 

Una altra particularitat, és que es 
faran sortejos periòdics de productes 
i serveis dels associats. Així que qual-
sevol persona que vulgui aprofitar-se 
tant de les ofertes i promocions, 
com dels sortejos, ha d’estar dintre 

d’aquest Whatsapp. Actualment ja 
està operatiu i hi ha un primer sor-
teig de 100 euros d’estrena, que es 
sortejarà el dissabte 5 de desembre 
de 2020. Només per donar-se d’alta 
al Whatsapp Business UEM com a 
client, ja s’hi pot participar. 

Per donar-se d’alta com a client 
s’han de seguir aquests passos:

Guardar a l’agenda del mòbil el 
número de telèfon de la UEM: 698 
94 92 81.

Buscar al Whatsapp el número i 
enviar un missatge dient “Hola”

De seguida es rep un missatge 
de benvinguda i de protecció de da-
des i ja es pot gaudir d’ofertes i pro-
mocions i s’entra al primer sorteig de 
100 euros. 

mailto:arteriaigualada@gmail.com
mailto:arteriaigualada@gmail.com
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Igualada tornarà a ser seu de la 
Mobile Week Catalunya
IGUALADA

Un total de 18 ciutats, comar-
ques i àmbits territorials de 

tot Catalunya tindran presència a 
la Mobile Week Catalunya 2021, 
després de la convocatòria feta 
per Mobile World Capital Barce-
lona (MWCapital) i la Generalitat 
per sumar-se a la tercera edició 
d’aquesta iniciativa, que té l’ob-
jectiu d’apropar la tecnologia a 
la ciutadania i que se celebrarà 
entre els mesos de maig i juny. 
Aquesta xifra augmenta respecte 
de l’edició 2020 de Mobile Week 
Catalunya, que passa de quinze 
emplaçaments als divuit previstos 
per a l’edició 2021.

Així, 5 municipis de la demar-
cació de Barcelona (Badalona, 
Mataró, Terrassa, Sant Pere de 
Ribes i Vilanova i la Geltrú); 5 de 
la Catalunya Central (Igualada, 
Vic, Manresa, Centelles i Rupit i 
Pruit); 4 de la demarcació de Gi-

rona (Girona, Figueres, Llagoste-
ra i Riudellots de la Selva); 2 de 
Lleida (Lleida i Mollerussa); 1 de 
l’Alt Pirineu (La Seu d’Urgell) i 
1 de les Terres de l’Ebre (Ribe-
ra d’Ebre) formaran part de la 
tercera edició de Mobile Week 
Catalunya.

Aquesta edició girarà al vol-
tant de tres temàtiques: la pro-
tecció de la nostra privacitat i 
dades a Internet, les habilitats 
professionals digitals que està 
demanant el mercat i el paper 
que desenvolupa la tecnologia 
durant les crisis. La recomanació 
de MWCapital als diferents terri-
toris ha estat incloure propostes 
híbrides que contemplin activi-
tats en format virtual i presen-
cial.

Totes les ciutats i els territoris 
han presentat un avantprojecte 
amb un breu plantejament de 
format, contingut i durada de 

l’esdeveniment, d’entre 1 i 3 di-
es. Un equip integrat per mem-
bres destacats de MWCapital i 
responsables del Departament de 
Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública han valorat les pro-
postes presentades.

Espais de reflexió i 
debat

La Mobile Week és una inici-
ativa innovadora impulsada per 
MWCapital conjuntament amb 
la Generalitat de Catalunya que 
vol impulsar l’empoderament 
digital de la ciutadania. Plante-
ja diferents espais de reflexió, 
debats integradors i activitats 
participatives obertes a tothom 
que connecten les eines que ofe-
reix la tecnologia digital amb les 
inquietuds i necessitats socials, 
culturals, ètiques i humanes dels 
ciutadans.

Caldera condensació VIESSMANN 
mod. VITODENS 050 
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA
s IVA INCLÒS 
ABANS: 1.892 €

ARA: 1.750 €

Caldera condensació VAILLANT 
mod. ECOTEC PURE VMW ES 236 / 7-2 
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA
* IVA INCLÒS
ABANS: 2.063,91 €

ARA: 1.875 €

Caldera condensació SAUNIER DUVAL 
mod. THELIA CONDENS 25 
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA
s IVA INCLÒS
ABANS: 2.273,35 €

ARA: 1.845 €

Caldera condensació VIESSMANN 
mod. VITODNES 111 
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA
s IVA INCLÒS
ABANS: 3.258 €

ARA: 2.710 €

Caldera condensació VIESSMANN 
mod. VITODENS 100
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA

s IVA INCLÒS
ABANS: 2.117,5 €

ARA: 2.050 €

Caldera condensació VIESSMANN 
mod. VITODENS 200
s INSTAL·LACIÓ BÀSICA

s IVA INCLÒS
ABANS: 3.559,12 €

ARA: 2.640 €

Caldera condensació BAXI  
mod. VICTORIA CONDENS 24/24F

s INSTAL·LACIÓ BÀSICA
s IVA INCLÔS

ABANS: 1.647,07 €

ARA: 1.510 €

LES INSTAL·LACIONS DE PIERA
C/ Sant Martí de Tous 37, local 2 / 08700 IGUALADA
C/ Piereta 15 / 08784 PIERA
93 803 06 90 / 647 504 960 
inspi@inspi.es
INSTAGRAM: LesInstal.lacionsdePiera S.L.

➤➤

➤➤

➤➤

➤➤

➤➤

➤➤

➤➤

Ofertes 
especials BLACK FRIDAY

*  TERMÒSTATS -30% DTE. (Baxi, Vaillant, Honeywell, Viessmann) tant en termòstats WIFI, 
termòstats programables i termòstats bàsics. Instal·lació gratuïta per la compra d’una 
caldera.

* Manteniments de caldera amb certificat oficial 60€ + IVA.

*  Més ofertes BLACK FRIDAY en aires condicionats, osmosis, descalcificadors i purificadors 
d’aigua. 

INFORMA’T SENSE CAP COMPROMÍS. 
Finançament, a 12 mesos sense interessos

La Biblioteca recorda el llegat de l’artista 
modernista calafí Alexandre de Riquer

IGUALADA

Coincidint amb la comme-
moració del centenari de la 

seva mort, la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada recorda amb 
una exposició la vida i llegat de 
l’artista Alexandre de Riquer i 
Ynglada. La mostra es pot visi-
tar al vestíbul de la Biblioteca 
fins al 9 de desembre, en l’hora-
ri d’obertura d’aquest equipa-
ment. Nascut el dia 3 de maig de 
1856 a Calaf (Anoia), de Riquer 
va ser un modernista arquetípic, 
un artista total que va cultivar en 
paral·lel i de forma qualitativa 

l’art i la literatura. Al costat de 
la pintura, el dibuix i el gravat, 
Riquer va conrear les arts aplica-
des. Dissenyador de cartells i exli-
bris, també va fer de decorador. 
Com a escriptor, Riquer va escriu-
re poemes, narracions, biografies 
i textos crítics sobre art i artis-
tes. Home curiós i sensible, va ser 
un gran bibliòfil i col·leccionista. 
L’amor pels llibres el va dur a cre-
ar els seus llibres i il·lustrar-los ell 
mateix.

Altres aspectes de la perso-
nalitat polièdrica d’Alexandre de 
Riquer és la d’animador i pro-

motor d’iniciatives culturals, po-
lemista i pedagog. La seva ca-
sa-taller, al carrer de la Freneria 
5, al cor del barri gòtic barceloní, 
va ser un centre d’art, música, 
literatura i d’expressió d’un pen-
sament lliure. Van freqüentar la 
seva casa-taller: Apel·les Mestres, 
Enric Morera, Àngel Guimerà, Jo-
sep Triadó, Joaquim Renart, Ja-
cint Verdaguer, Aurora Bertra-
na i Eugeni d’Ors, entre d’altres. 
Alexandre de Riquer va desen-
volupar la seva creativitat en el 
tombant dels segles XIX i XX, un 
moment històric en què van es-
clatar les sensibilitats artístiques 
i culturals que van conformar el 
Modernisme.

Recentment s’han reeditat al-
gunes de les seves obres més em-
blemàtiques, com l’obra de prosa 
«Quan jo era noi» (L’Albí, 2019), 
«Poema del bosc» (Adesiara, 
2019) i «Petons» (Trípode, 2020). 
Totes es troben a la Col·lecció Lo-
cal de la Biblioteca, on també es 
conserven edicions antigues dels 
seus llibres, com «Crisantemes», 
publicada per l’autor l’any 1899.

La mostra de Films de Dones es farà en format “online”
COMARCA

Si bé fa unes setmanes s’anun-
ciava que tres municipis de la 

Conca d’Òdena acollirien projec-
cions presencials de la Mostra de 
Films de dones en el seu progra-
ma itinerant, Conegudes també 
a casa…, la MICOD ha decidit 
reprogramar aquesta participació 
i adaptar-la al moment social que 
estem vivint.

Com és sabut, els teatres i 
cinemes estan tancats fins a nou 
avís, però els ajuntaments que 
conformen la Mancomunitat no 
han volgut renunciar a la parti-
cipació en la Mostra de films de 
dones, que des de fa 6 anys és 
present a la Conca d’Òdena i con-
tribueix a fer-hi visibles les apor-
tacions de les dones en el món del 
cinema i a reivindicar la necessi-
tat de perspectiva de gènere en 
aquest àmbit.

Per aquest motiu, la MICOD 
ha elaborat un programa especial 
per adaptar l’edició d’aquest any 

a les circumstàncies actuals i que 
permetrà veure la Mostra de Films 
de dones des de casa, en unes da-
tes diferents a les inicialment pre-
vistes, per tal que el públic tingui 
més marge per gestionar el seu 
accés a les projeccions.

Cal sol·licitar el visionat 
de les projeccions

En aquest nou format, les per-
sones que vulguin veure els films 

hauran de sol·licitar-ho a través 
del web de la Mancomunitat. Un 
cop formalitzada la sol·licitud, les 
persones sol·licitants rebran l’en-
llaç per poder veure la pel·lícula 
en línia durant les 24 hores del 
dia de projecció i accedir, també, 
a una entrevista amb la seva di-
rectora.

La pr imera projecc ió  en 
aquest format de la Mostra Inter-
nacional de films de Dones s’ha 

programat per al proper dissabte 
21 de novembre, amb la pel·lícula 
“Lo que diran”, en què un tre-
ball de recerca sobre la qüestió de 
portar el hiyab reforça l’amistat 
entre dues noies musulmanes a 
Barcelona.

La pel·lícula “Ojos negros”, 
de Marta Lallana i Ivet Castelo, 
serà la següent inclosa en la pro-
gramació, el 28 de novembre. 
Paula, una noia de 14 anys, ha 
de passar l’estiu al poble d’Ojos 
Negros, amb la seva tia i la se-
va àvia, a les quals quasi ni co-
neix. Allà descobreix les tensions 
familiars que es destapen arran 
de la malaltia de la seva àvia. 
Intentant escapar d’aquesta at-
mosfera asfixiant, coneix a Alicia, 

una noia de la seva edat amb qui 
estableix una intensa amistat. Al 
final de l’estiu Paula intuirà el 
que significa fer-se gran.

Posteriorment, Cristina Ma-
drid ens convidarà, el 5 de de-
sembre a gaudir de “Les resi-
lients”, un documental que mos-
tra, a través de quatre bandes 
formades majoritàriament per 
dones, una part de l’escena mu-
sical feminista que està brotant 
en els darrers temps a Catalunya 
i a Espanya. Es tracta d’un re-
trat a través de la mirada de qua-
tre exemples que formen part 
d’aquesta escena: el folk de Roba 
Estesa, el hip-hop de Tribade, el 
soul de The Sey Sisters i el jazz 
electrònic de Clara Peya.
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Se celebra del 24 al 29 de novembre
El Zoom Festival mostra la creació 
audiovisual en temps de pandèmia en un 
certamen virtual
El Zoom Festival Internacional 

de Continguts Audiovisuals de 
Catalunya celebra la seva 18a edi-
ció amb un certamen virtual en 
què la creació audiovisual feta en 
temps de pandèmia hi és molt pre-
sent. Tindrà lloc del 24 al 29 de 
novembre i es podrà seguir a tra-
vés de la plataforma ZoomLive, 
dins la web zoomfestival.org.

El festival ha seleccionat un to-
tal de 45 produccions que partici-
pen a la Secció Oficial, en les diver-
ses categories (Ficció, Informatius, 
Entreteniment, Cultural i Divulga-
tiu, i Esports), de les quals una de-
sena --més del 20%-- tracten sobre 
el confinament per la Covid-19 o 
algun altre aspecte relacionat amb 
la pandèmia. 

Inauguració amb la 
preestrena mundial del 
documental “100x100 
Tito”

El festival s’inaugurarà el di-
marts 24 de novembre, a les 20 h, 
al Cinema Ateneu d’Igualada, en 
l’únic acte que es preveu celebrar 
de manera presencial, sempre que 
la situació sociosanitària ho per-
meti. El documental inèdit de Bar-
ça Studios “100x100 Tito” (2020), 
sobre el desaparegut entrenador 
blaugrana Tito Vilanova, és la pro-
ducció escollida per donar el tret 
de sortida al certamen. En l’acte 
inaugural es farà, també, una pre-
sentació del documental amb la 
participació de persones de l’en-
torn més proper de Tito Vilanova, 
com els entrenadors Jordi Roure i 
Aureli Altimira i amb la presència 
del director de Barça Studios, Paco 
Latorre, i de les directores, guionis-
tes i realitzadores del documental, 
Cristina Collado i Marta Busquets.

Entre l’oferta de la Secció Ofi-
cial, la pandèmia de la Covid-19 és 
el teló de fons de diverses creaci-
ons; la sèrie “La Treintena” (2020), 
el film neerlandès “Lockdown” 
(2020), el programa d’IB3 “Nou 
normals” (2020), el documental 
italià “Senza respiro” (2020) o el 
programa de TV3 “30 minuts: Dins 
del coronavirus” (2020), en són no-
més alguns exemples.

Com és habitual, el festival 
recull a la Secció Oficial algunes 
de les produccions més aclama-
des pel públic com el programa 
del canal #0 de Movistar+ “Late 
Motiv” (2016), dirigit per Andreu 
Buenafuente, que participa a la 
categoria d’Entreteniment; o bé 
el programa “NBA al día” (2019) 
del canal #Vamos, a la categoria 
d’Esports. La televisió pública ca-
talana, TV3, també hi té algunes 

de les produccions estrella de la 
casa com el programa d’actuali-
tat “Planta Baixa” (2019), dirigit 
per Ricard Ustrell, el programa de 
cuina “Manduka” (2019) del ca-
nal Súper3, o programes d’entre-
teniment com “Tabús” (2020) i “El 
Suplent” (2019). No hi falten els 
realities i talents del moment, com 
“Entre ovejas” (2020) i “Maestros 
de la costura” (2020) que emet 
RTVE. Aquestes produccions més 
conegudes del país conviuen amb 
programes, documentals, sèries i 
pel·lícules que arriben de països 
com Alemanya, Països Baixos, Es-
panya, Itàlia, Andorra, Turquia, Co-
lòmbia, l’Argentina o Perú.

Fora dels continguts de la 
Secció Oficial, el Zoom Festival 
programa virtualment tres estre-
nes especials: “Los Espabilados” 
(2020), la nova sèrie d’Albert Es-
pinosa que es podrà veure prope-
rament a Movistar+; “The Riders” 
(2019), la nova aposta de playZ en 
ficció juvenil; i finalment, el Zoom 
Festival estrena a l’Estat el docu-
mental americà “Feels Good Man” 
(2020). Tres preestrenes al país que 
han estat aclamades per la crítica.

Se suma a tots aquests contin-
guts “Moments” (2019), la produc-
ció de collita local --provinent de la 
comarca de l’Anoia-- que participa 
a la secció Zoom Km0.

El format virtual, manté tam-
bé la formació audiovisual amb 
les ZoomClass, impartides per pro-
fessionals del sector audiovisual; 
l’aposta per la descoberta del ta-
lent amb el Talent Campus de For-
mats de Televisió; i el MeetZoom 
Pro, una trobada amb la industria 
audiovisual, organitzada amb el 
Clúster Audiovisual de Catalunya.

En total, el Zoom Festival ator-
garà 13 premis: un per cada una 
de les cinc categories de la Secció 

Oficial, a més del Premi d’Honor, 
que enguany rep el periodista Jor-
di Évole; el premi Millor Youtuber, 
que es disputen per votació po-
pular Dulceida i Adolescents.cat, 
i el premi Millor Instagramer, al 
qual opten els músics Stay Homas 
(stay.homas) i Iris Roig (irisroig). En 
l’apartat de les produccions audio-
visuals online, enguany es reconeix 
també el talent en temps de con-
finament, amb l’entrega del Premi 
Zoom a la Millor Producció Audio-
visual del Confinament i el premi 
del jurat del “Festival Confitats en 
curt” d’Òmnium Cultural. Així ma-
teix, es farà entrega del Premi DO 
Catalunya al Millor Format de TV 
Català, amb set formats finalistes 
que es posen a votació popular. 
En el marc de la gala de cloenda 
del Zoom Festival, s’atorgaran els 
premis del Jurat i del Públic del VII 
Showcase de Pilots de Ficció de 
Serielizados Fest.

Gala de cloenda en 
format virtual 

Els premis de la 18a edició del 
Zoom Festival es lliuraran en la 
gala de cloenda que se celebrarà 
en format virtual el dia 28 de no-
vembre a les 20 h i que es podrà 
seguir en directe a través de la pla-
taforma ZoomLive, dins la web del 
festival, i des de l’Instagram del 
Zoom Festival. Una gala d’entrega 
de premis conduïda per Candela 
Figueras que enguany es proposa 
ser, també, un espai per mostrar 
innovacions tecnològiques de pri-
mer nivell. La gala es podrà veure 
en diferit per La Xarxa de Televisi-
ons Locals i Televisió de Catalunya. 
Tota la programació es pot consul-
tar a la web del festival zoomfesti-
val.org.

 Zoom Festival
El Zoom Festival és el festival 

internacional que dona visibilitat 
als continguts audiovisuals de qua-
litat, en diversos formats i creats 
per a tot tipus de plataformes, des 
de la televisió fins a espais digitals. 
La Secció Oficial del festival recull 
propostes de ficció, programes 
d’entreteniment, informatius, cul-
turals i divulgatius o esportius, que 
opten als Premis Zoom. El festival 
Zoom també premia els continguts 
audiovisuals a les xarxes socials, 
amb els premis Millor Youtuber 
i Millor Instagramer. Enguany, el 
festival ha inclòs una categoria on 
es valoren les produccions audiovi-
suals fetes durant el confinament 
que es van recollir a les xarxes so-
cials a través de l’etiqueta #Zoom-
desdeCasa.

L’Ajuntament vilanoví 
convida nens i nenes a Pintar 
el Nadal 

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha convocat una nova 

edició del concurs de dibuix Pin-
tem el Nadal 2020, amb l’objec-
tiu de trobar la imatge que il·lus-
tri les postals amb les que l’Ajun-
tament vilanoví felicita les fes-
tes. El concurs s’adreça als nens i 
nenes de Vilanova del Camí de 6 
a 12 anys.

El dibuix haurà d’estar inspi-
rat en el lema “Pintem el Nadal”. 
Cada concursant podrà presentar 
un únic dibuix, fet per ell mateix, 
amb tècnica lliure sense utilitzar 
purpurina ni tintes metàl·liques. 
S’haurà de presentar en una car-
tolina o foli blanc DIN-A 4 en 
sentit vertical i els dibuixos no 
poden anar signats ni pot apa-
rèixer el nom dels concursants 
enlloc.

Els treballs es podran presen-
tar fins al 30 de novembre, a les 

14.00 h, a l’Ajuntament o bé a 
l’OAC del Casal de la Gent Gran.

El dibuix es lliurarà dins un 
sobre tancat i al seu exterior s’hi 
haurà d’escriure: “Concurs de 
Dibuix: Pintem el Nadal 2020” 
i també s’hi escriurà el nom de 
l’autor/a. Dintre del sobre s’in-
clourà el dibuix i un paper amb 
les dades personals de l’autor: 
nom i cognoms, edat, telèfon 
de contacte i correu electrònic i 
l’autorització del pare, mare o 
tutor legal per a participar en 
el concurs i l’acceptació de les 
bases.

El premi per al dibuix gua-
nyador serà la seva publicació a 
la postal de Nadal de l’Ajunta-
ment i un obsequi, encara per 
concretar. L’elecció del dibuix 
guanyador es realitzarà per part 
d’un jurat format per diferents 
tècnics municipals i el seu nom es 
donarà a conèixer el 4 de desem-
bre a través dels mitjans locals: 
Ràdio Nova i vilanovainforma-
cio.cat i les seves xarxes socials. 
També es contactarà per telèfon 
i/o al correu electrònic facilitat, 
i que serà utilitzat únicament a 
aquest efecte, segons estipula la 
normativa vigent de Protecció de 
Dades.

L’Ajuntament es reserva els 
drets d’exposar els dibuixos par-
ticipants al concurs Pintem el Na-
dal 2020, a la sala municipal que 
cregui convenient amb l’objectiu 
de mostrar a la població la crea-
tivitat i la imaginació dels parti-
cipants.

Podeu consultar o descarre-
gar-vos les bases del concurs i el 
model d’autorització materna al 
web municipal www.vilanovadel-
cami.cat

Mantenir viva la màgia dels tions en temps 
de COVID 
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66 anys

d’experiència

VILANOVA DEL CAMÍ

El departament de Cultura de 
Vilanova del Camí ha ideat una 

nova manera de mantenir viva 
la màgia dels tions de la mà de 
les entitats del municipi. La idea 
és convidar les entitats a acollir 
un tió per Nadal i crear una boni-
ca ruta pel municipi, perquè els 
infants puguin anar-los a buscar 
en família, amb un mapa que 
l’Ajuntament té previst editar un 

cop puguin tenir confirmades les 
arribades dels tions.

La missió de les entitats serà 
identificar els tions, una vegada 
rebin la visita, i buscar-los una ubi-
cació adient perquè, a partir del 
dissabte 5 i fins al dia 30 de de-
sembre, els nens i nenes del muni-
cipi puguin realitzar la gimcana i 
anar-los a trobar allà on estan pas-
sant les festes. Podran portar-los 
menjar, però no podran moure’ls 

de lloc, perquè no es perdin. Es 
prega, per tant, tractar-los amb 
amabilitat i civisme.

El que sí se’ls demanarà serà 
participar en un concurs de tions 
i triar aquell que més els agradi. 
Així, un cop finalitzat el període 
de la gimcana, es farà el recompte 
de vots i es comunicarà els tions 
guanyadors. A més, es sortejaran 
diferents lots entre els participants 
a la gimcana.

Treballs de millora d’espais 
públics, a càrrec de la 
brigada municipal
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els operaris de la Brigada Muni-
cipal han continuat treballant 

durant els darrers dies en la millo-
ra de diferents espais públics del 
municipi. Una de les tasques rea-
litzades ha estat la millora d’una 
de les voreres d’accés al pont gran 
que uneix Montbui i Igualada.

Durant els darrers dies els 
operaris també han treballat en 
l’arranjament del pati del Centre 
d’Atenció Primària (CAP). 

Pavimentació del Carrer 
de Dalt del Nucli Antic i 
millores als accessos al 
cementiri municipal

Durant les properes setmanes 
es duran a terme les tasques de 

pavimentació del Carrer de Dalt 
del Nucli Antic. Es tracta d’una 
actuació que té com a objectiu 
millorar la mobilitat dels veïns 
i veïnes del carrer i de la zona, 
atès que és una via que acaba 
en terra i això provoca proble-
mes de fangs i rases. Les obres de 
pavimentació del Carrer de Dalt 
tindran un període màxim d’exe-
cució d’un mes.

També durant les properes 
setmanes es realitzaran tasques 
de millora a la zona d’esplanada 
utilitzada com a aparcament de 
vehicles propera al cementiri de 
municipal. Aquests treballs tenen 
com a objectiu millorar l’accessi-
bilitat de vehicles a aquest servei 
municipal.
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Iolanda Gandia Martínez, Regidora d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada

Ara és l’hora d’ajudar els clubs i les AFA 
Treballen sense fer soroll, fan 

voluntariat sense demanar res 
a canvi, contribueixen a la nostra 
salut i a la dels nostres fills, són 
entitats sense ànim de lucre que 
sempre han contribuït a la societat 
i que ara passen, probablement, 
pels moments més difícils de la 
seva història. Estic parlant d’en-
titats com els clubs esportius i les 
Associacions de Famílies d’Alumnes 
(AFA) de les escoles de la nostra 
ciutat.

Aquestes associacions han es-
tat fent un gran esforç durant les 
setmanes prèvies a la reobertura 
dels centres escolars i esportius per 
tal d’adaptar-se als nous protocols 
i normatives. Han creat grups es-
tables per poder realitzar les ac-
tivitats, han hagut de contractar 
més personal per poder garantir 
els grups bombolla, han habilitat 
nous espais dins de les instal·la-
cions per poder fer la separació 
de grups, alguns membres de les 
juntes s’han hagut de formar per 
ser els responsables de seguretat 
i salut de l’entitat, han hagut de 
comprar el material necessari per 
a la desinfecció i neteja dels espais, 
i a la vegada canalitzar i assesso-
rar les famílies davant els dubtes 
que anaven sorgint. Han hagut de 
gestionar la incertesa, des de les 
necessitats i urgències i establir 
prioritats, fent esforços ingents i 
dedicant hores i hores per poder 
començar amb les màximes garan-
ties. Demostrant una vegada més 
que les persones que formen part 
d’aquestes associacions són perso-
nes compromeses, persones que 
sempre hi són.

Amb les noves restriccions 
aprovades pel Govern català el 
passat 30 d’octubre i l’entrada en 

vigor del nou estat d’alarma a tot 
l’Estat i el confinament domicili-
ari de cap de setmana, aquestes 
entitats han hagut de parar tota 
activitat, amb l’única excepció de 
les AFA que hagin pogut garantir 
l’activitat amb grups estables dins 
l’entorn escolar, que malaurada-
ment són poques. 

I enmig d’aquesta situació, 
l’objectiu del govern de la ciutat 
hauria de ser el de pal·liar els efec-
tes econòmics i socials que estan 
patint les entitats a causa de la 
crisi. Entitats que, com deia, han 
fet un esforç titànic per adaptar-se 
a la nova realitat i que ara veuen 
com tots aquests esforços queden 
en punt mort a causa de la segona 
onada de la pandèmia. Amb les 
activitats aturades, sense cobrar 
les quotes dels socis, en molts ca-
sos havent de seguir pagant els 
lloguers, amb treballadors en Erto 
i gestionant les incerteses que la 
situació planteja a totes les perso-
nes que formen part de l’entitat, 
aquestes entitats es veuen aboca-
des a una situació molt delicada, 
i no han rebut, fins a dia d’avui, 
cap ajuda per part del govern de 
la ciutat.

A diferència d’Igualada, molts 
altres municipis ja fa dies que han 
obert convocatòries per oferir sub-
vencions i ajudes a les entitats per-
què puguin sostenir aquesta situa-
ció. Quan, el passat mes d’octubre, 
al Ple municipal vam aprovar les 
subvencions atorgades a les AFA 
relatives al curs 2019-20, des del 
grup municipal d’Esquerra Repu-
blicana ja vam dir que aquestes 
ajudes s’haurien de reformular de 
cara a les properes convocatòries, 
ja que en el moment actual resul-
ten insuficients i obsoletes. Dins 

l’àmbit social, hi ha Ajuntaments 
que estan oferint, de manera gra-
tuïta, activitats esportives extra-
escolars amb grups bombolla dins 
dels patis de les escoles; són solu-
cions imaginatives que intenten, 
d’una banda, que els infants i ado-
lescents puguin realitzar activitat 
esportiva --tan necessària sempre, 
però especialment en un moment 
com aquest--, i de l’altra, són una 
ajuda a la conciliació per a aquelles 
famílies que, per la seva situació 
laboral, necessiten deixar els fills 
en un entorn segur.

L’actual situació de pandèmia 
ens obliga a repensar com podem 
donar resposta a les necessitats 
que s’han generat dins d’aquest 
teixit associatiu i com aquesta res-
posta serà clau per a reconstruir 
l’ànim, la il·lusió, la solidaritat, l’es-
perança i la comunitat que ha que-
dat paralitzada. El teixit associatiu 
és el motor necessari per al canvi 
social. Les associacions continuaran 
sent imprescindibles per a millorar 
la societat i construir un futur mi-
llor per a les pròximes generacions. 
Aquestes associacions han passat 
a l’acció quan més les hem neces-
sitat, com aquest estiu, quan van 
ser les primeres d’oferir activitats 
per a infants i joves després de la 
primera onada de la pandèmia. 
Quan tot just ens estàvem recupe-
rant dels efectes del confinament 
que vam patir, ens van oferir cam-
pus esportius i casals d’estiu, i ho 
van fer amb èxit, com demostren 
les dades. Ara necessiten, més que 
mai, el suport de la seva ciutat, del 
seu Ajuntament. Cal que tinguin 
aquest suport. La seva col·labora-
ció a la nostra societat i a la nostra 
ciutat ha estat, és, i serà imprescin-
dible.

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

«25 anys màgics», de Luís Alcalà, 
Sardana de l’Any

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Els espectadors d’Internet que 
s’havien registrat prèviament i 

han seguit en directe la transmissió 
per YouTube i la pàgina electrònica 
del concurs, han pogut votar a tra-
vés de qualsevol dispositiu electrò-
nic per determinar el Premi Popular 
d’aquest concurs. Així, la guanyado-
ra ha sigut 25 anys màgics, del com-
positor Lluís Alcalà. Aquesta obra 
està dedicada als 25 anys de matri-
moni d’una parella sardanista. La 
sardana Sió de Jan Fité, ha obtingut 
el Premi Joventut i Llobregat Groo-
ves, de Marc Timón, ha obtingut el 
Premi de la Crítica.

L’accèssit del Premi Popular ha 
estat per a Gresca, tabola i Ball de 
Rams de Jordi Leon. L’accèssit del 
Premi de la Crítica és per a Un mar 
de verdor, de Joan Druguet. A l’es-
deveniment també s’anuncià que la 
propera Final de la Sardana de l’Any 
serà al Teatre del Casal de l’Espluga 
de Francolí, a la Conca de Barberà, 
el dissabte 15 de maig de 2021. Serà 
una edició especial en què es vota-
ran les guanyadores dels darrers 16 
anys i al 2022 es triarà la Sardana 
de l’Any 2020-2021 per causa de 
la pandèmia. Des de l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí s’ha celebrat el fet de 
poder acollir aquest esdeveniment 
cultural de referència a la població 

i s’espera que aquest es pugui de-
senvolupar amb menys restriccions 
derivades de la pandèmia de la Co-
vid-19.

La consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa, va intervenir a la Final amb 
una gravació, en què va indicar que 
“és important no defallir” i felici-
tava per l’organització de l’esdeve-
niment.

Premi Joventut
Sió, Premi Joventut és una sar-

dana dedicada al 30è aniversari de 
la cobla La Jovenívola d’Agramunt. 
L’accèssit va ser per a A temps!, 
d’Anna Abad. Aquest premi vol fo-
mentar i premiar les composicions 
de sardanes per part de compositors 
de fins a 30 anys. El jurat que va 
triar el guanyador l’integraven mú-
sics de reconegut prestigi vinculat 
al món de la cobla: Joan Gibert, Jor-
di Figaró, Joan Francesc Vidal, Xavi 
Molina i Jordi Molina. Aquest jurat 
atorgà 3, 2 i 1 punt a les tres sarda-
nes que han cregut que mereixien 
aquest títol d’entre les sardanes pre-
sentades.

Una edició estranya
El coronavirus també ha afectat 

el concurs de La Sardana de l’Any 
i la seva Final. Per això, ha sigut la 
primera vegada que la votació per 

al Premi Popular ha sigut íntegra-
ment a través d’Internet, ja que per 
motiu de la pandèmia s’ha celebrat 
l’esdeveniment a porta tancada, 
sense públic. D’aquesta manera, tot-
hom que ha volgut participar es va 
haver de registrar prèviament.

A la segona part hi hagué l’ac-
tuació de l’Esbart Dansaire de Rubí, 
amb les cobles La Principal de la 
Bisbal i Jovenívola de Sabadell i els 
percussionistes Jaume Yelo  i Joan 
Torras a la part musical. La primera 
part, com sempre, va oferir les sar-
danes finalistes. Aquesta 31a edició 
s’ha vist afectada i en lloc de tenir-hi 
10 aspirants es va comptar amb 12 
finalistes. Això és perquè durant el 
procés de votació, a causa del coro-
navirus, en quedar només disponi-
ble la pàgina electrònica per votar, 
els resultats entre les classificades 
diferien només per dècimes, i per 
això es va ampliar a 12 aspirants.

Una altra modificació respecte 
al programa inicial és que l’esdeve-
niment s’havia de celebrar a Saba-
dell, al maig, però la pandèmia va 
anul·lar la possibilitat de celebrar-la 
i mantenir-la a l’espai escollit. Per 
aquest motiu és celebrà al Teatre 
de la Passió d’Esparreguera, aquest 
dissabte passat.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

La pandèmia accentua 
la violència del 
patriarcat

Fa un any, les dones xilenes dugue-
ren a terme una performance 

que va donar la volta al món i que 
es va escenificar a molts indrets i 
racons d’arreu del planeta, també 
a casa nostra. Dones de tots els paï-
sos, racons i cultura es mobilitzaven 
i s’unien al crit universal de plan-
tar cara al patriarcat amb rebel·lia 
i sororitat. El violador ets tu, deien: 
“El patriarcat és un monstre que 
ens jutja sols al néixer... i el nostre 
càstig és la violència que ja veus... i 
la culpa no era meva, ni d’on estava 
ni com vestia...”. 

I arribava el 8 de març, dia mun-
dial de les Dones. Les places i carrers 
d’un país que estrenava govern de 
coalició, i que donava prioritat a les 
polítiques feministes dotant el carti-
pàs d’un Ministeri d’Igualtat, s’om-
plien de dones de totes les edats i 
condició per palesar la seva contun-
dència en la protesta, perquè ja n’hi 
ha prou.

Però el COVID-19 feia acte de 
presència enmig la societat d’un 
món globalitzat i obria un període 
de canvis impensables en la nostra 
vida quotidiana. Si amb això no n’hi 
havia prou, l’obsessió de l’oposició 
al nou govern, atiat pels fanàtics del 
discurs de l’odi amb les seves fòbies, 
els portava a la insensatesa de cul-
par el moviment feminista d’haver 
expandit la pandèmia per la seva 
massiva participació al carrer el 8 de 
març. Quina barra!

El confinament obligat per fre-
nar una corba que s’enduia mol-
tes vides per davant, en particular 
la vida de les persones més grans 
i/o població de risc, aïllava tant les 
persones afectades i en quarantena 
preventiva com també les famílies 
entre si, cadascú a casa seva.

Amb els infants sense la dinàmi-
ca de l’escola, les dones --i també els 
homes, està clar-- se les han hagut 
d’inventar per dedicar a la família 
un temps que habitualment no hi 
esmerçaven. És veritat que hi ha 
hagut una certa conscienciació del 
treball domèstic i de cures per part 
de tots els membres de la família, i 
els infants han après a cuinar i a res-
ponsabilitzar-se de la pròpia cura, 
però també hi ha hagut situacions 
pròpies del desacord de moltes pa-
relles quina relació no és satisfactò-
ria i que, en una convivència perma-
nent, sura a la superfície i es fa més 
insostenible. 

En una entrevista a la subdirec-
tora general de lluita contra la vio-
lència masclista, Montserrat Sánc-
hez Aroca, afirma que la violència 
estructural no ha tancat per confi-
nament, al contrari: el confinament 
i la desescalada han comportat un 
treball molt més intens. Els equips 

dels SIE (Servei d’Informació Especi-
alitzada), uns equips multidisciplina-
ris que apleguen diversos professio-
nals, han hagut d’estar més atents a 
les dones que ja acompanyaven, bé 
perquè aquestes havien de conviure 
amb l’agressor o bé perquè eren 
més susceptibles de patir ciberasset-
jament, sense deixar mai d’atendre 
les urgències presencialment.

Durant el confinament també 
han hagut d’atendre, molt especial-
ment, el col·lectiu de dones migra-
des que han estat més vulnerables, 
no només a les violències masclistes 
que ja pateixen habitualment, sinó 
als efectes socials de la pandèmia, 
en què, davant la precarietat ex-
trema, han estat més exposades a 
aquesta violència i també al xantat-
ge i a l’explotació sexual.

L’ancestral bagatge del treball 
de cura que, en el marc de la fa-
mília, han desenvolupat les dones 
en el decurs del temps ha feminit-
zat també el treball de cura pro-
fessionalitzat (Hospitals, Residèn-
cies, etc.). És veritat que també hi 
ha homes desenvolupant aquesta 
professió, però ells --en tot cas-- ja 
tenen assumit el què suposa el tre-
ball de cura, un treball precari i poc 
reconegut malgrat haver-se demos-
trat essencial en aquests temps de 
pandèmia.

No podem mirar cap a un altre 
cantó ni al desmantellament gradu-
al dels recursos de la sanitat pública 
o dels altres serveis públics, ni la 
manca de personal sanitari, educa-
dors o altres que siguin suficients 
per garantir una població afectada. 
Cal el reconeixement dels seus drets 
laborals en situació normalitzada i 
--sobretot-- en aquesta situació ex-
traordinària, i no es pot ajornar sota 
cap excusa de crisi econòmica, són 
serveis essencials.

Com tampoc podem permetre 
que es desatenguin les necessitats 
de la població més vulnerable, que, 
en aquestes circumstàncies, té rostre 
i patiment de dona. Reforçant tan 
sols estructures basades únicament 
en criteris econòmics no farem sinó 
que reforçar el sistema del patriar-
cat, que és l’opressor per excel·lèn-
cia de les dones. Perquè les dones 
continuen morint a mans de qui diu 
estimar-les, quan el que pretenen és 
sotmetre-les per al seu ús i abús en 
tots els sentits.

Estem davant un altre 25-N en 
què la lluita per erradicar la violèn-
cia contra les dones torna a ser al 
centre de les nostres reivindicacions, 
de les nostres exigències, perquè 
ens hi va la vida mateixa, la de totes 
i cadascuna de les dones. Ni una 
més!

maribelanoia@gmail.com

El violador ets tu, performance a Igualada el 14 de desembre de 2019.

mailto:maribelanoia@gmail.com
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ANTONI DE SOLÀ I PERETA
Alcalde de Pujalt de 1983 a 2019 i 

President del Consell Comarcal de l’Anoia  
del 1991 a 1995

Des del Partit Demòcrata fem arribar el nostre sentit condol  
a la família i amics. Descansi en Pau.

Igualada, novembre de 2020

ANTONI DE SOLÀ I PERETA
President del Consell Comarcal de l’Anoia 1991-1995 

El President, consellers i personal volen expressar el més 
sentit condol a la seva companya i familiars per aquesta 

dolorosa pèrdua.

Igualada, novembre de 2020

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Colla de bords (2)
O sigui, jo no puc anar
ni a dinar ni a sopar,
ni a un trist esmorzar
a qualsevol lloc qualificat
perquè no està autoritzat;
i els que manen i prohibeixen
de nos a la cara se’n riuen?
I mentre a nosaltres ens tanquen,
ens aïllen, ens exclouen, 
ells s’ho passen com garrins,

i a sobre se’ns en pixen?
I, per si no fos, alguns diuen
que no s’hauria d’haver fet;
--colla de fills de … que tenim al 
poder--
tant de bo que tot el beure i men-
jar
del que allà es van afartar
estigués tot ell contaminat
d’un mal de ventre inveterat.

La desobediència
De petits ens dèiem que havíem 

de creure als pares i als avis, 
també als mestres, a l’església, 
després a la «mili» havíem d’obeir 
als comandaments superiors.... 
Sí, la nostra generació havíem de 
ser obedients i creure el que ens 
manaven... i que no ens fiquéssim 
en política, de fet amb el fran-
quisme no era normal fer-ho... De 
més grandets seguíem fent el que 
ens deien els encarregats i/o caps 
en el treball, per això de vegades 

ens revoltàrem i anàvem per lliure, 
llavors ens deien rebels o ens des-
patxaven...

De fet en la història del Món, 
tenim molts exemples de desobe-
diència, alguns casos en positiu, 
altres en negatiu. Si no hi hagues-
sin persones que es van plantar 
davant de certes lleis o injustícies, 
el Món no hagués avançat, doncs 
venim d’unes societats marcades 
pel «mando y quiero» per sort 
anem evolucionant, però ens falta 

molt. Maneres de desobeir: a una 
autoritat, fet de no complir una 
llei o una ordre, el no fer la feina 
com ens mana l’empresa... però 
la més de moda és: «La desobedi-
ència civil és el refús actiu d’una 
persona o un grup de persones 
d’obeir certes lleis, demandes i or-
dres d’un govern, o d’un poder in-
ternacional d’ocupació. Per bé que 
la desobediència civil es pot consi-
derar una expressió de menyspreu 
envers la llei, Martin Luther King 

Jr. considera que la desobediència 
civil era una mostra i una pràctica 
de reverència per la llei puix que 
“qualsevol que violi una llei que 
la consciència li diu que és injusta i 
accepti voluntàriament la pena de 
restar en presó a fi de despertar la 
consciència de la comunitat sobre 
la injustícia de la llei expressa ales-
hores el més gran respecte envers 
la llei.» 

Però la part contrària; «Obeir 
implica, en divers graus, la subor-
dinació de la voluntat a una auto-
ritat, l’acatament d’una instrucció, 
el compliment d’una demanda o 
l’abstenció d’alguna cosa que pro-
hibeix.» 

Actualment a Catalunya no 
som gaire obedients, ja que el fet 
de demanar més llibertat, com a 
poble sobirà, suposa no creure el 
que l’Estat diu, sigui correcta o no, 
cal obeir de totes totes... La clau 
està en qui té el poder, nosaltres 
els catalans no el tenim, per tant 
a callar i complir... o no. L’Estat 
té la força i la justícia i ens pot 
controlar, encara que ells tampoc 
no són obedients a certes normes, 
per aplicar-les en el que ells fan 
malament, pels seus interessos, o 
quan es tracta d’apallissar-nos o 
de prohibir o anul·lar les nostres 
propostes, encara que siguin jus-
tes i correctes, tot intentant mi-
llorar aquelles lleis que ens priven 
d’avançar, com a persones i com a 
poble, en una societat democràti-
ca. Per tant el fet de la Inquisició 
no és tan llunyana com semblaria... 
la tenim a casa.

Com anava dient, el Món ha 
tingut sort de persones que s’han 
plantat davant dels poders, i que 
amb la seva obstinació o perseve-
rança han possibilitat la manera 
d’avançar, científicament, política-
ment, socialment, econòmicament 
i com éssers humans, però ara es-

tem estancats, estem davant d’un 
moment transcendental, en que 
ni el poder, ni la ciutadania, no sa-
bem cap on hem d’encaminar-nos, 
ni quina fórmula serà la millor per 
evolucionar com a societat, per 
una banda ens volen obedients, 
per l’altra no ho som, però tampoc 
aportem gaire per solucionar-ho i 
els governs perden els papers i tot 
plegat un guirigall.

L’Estat va començar acu-
sant-nos de rebel·lió, després de 
sedició, acabant en que tot és de-
sobediència, per tant cal veure qui-
na estratègia fem servir, perquè 
sense desobeir aconseguim la nos-
tra llibertat, es clar que tal com 
veig els actuals polítics a casa nos-
tra, això de la llibertat tampoc és 
possible, doncs si al menys fossin 
més savis en les seves decisions, 
vaja, que ens en poguéssim fiar, 
però potser sortirem d’una gàbia i 
ens ficarem en una altra, més bu-
fona, però gàbia a la fi.... Per tant 
hem de cercar altres maneres per 
tal de centrar el país, davant de la 
gran desfeta en que hem entrat, 
tant sanitària, social, com econò-
mica i asseguts al sofà no ho re-
soldrem, tampoc calen grans ma-
nifestacions, ara és l’hora d’una 
bona estratègia sumant idees i 
esforços, però amb el politiqueig 
actual no anirem enlloc... de fet 
sí, a la misèria.  I com diu algú, 
«ara és l’hora de projectes»... «ara 
hem de reforçar el país i la nostra 
economia»....«però també que la 
independència ha de ser una eina 
per millorar les condicions de la 
ciutadania»... i de moment qui més 
predica d’independència, pensa 
més en les seves cadires i treu les 
dels altres... i així ens putegem en-
tre nosaltres mateixos, això no ens 
porta pel millor camí d’anar units 
per fer la República, ni res...

ANTONI DE SOLÀ I PERETA
President de la Fundació Ernest Guille  

(Observatori de Pujalt)

L’equip de l’Observatori de Pujalt acompanya a l’Angelina, 
la Carla, el Jordi, la Judith i la resta de la família i amics en 
aquests moments difícils després de la pèrdua de l’Antoni. 

El trobarem a faltar.

LA ROTONDA                  Enric Senserrich i Vives

DEFUNCIONS
Regina Hernández Morales, de 86 anys (Igualada); Juan 

Andrés Gil Oliver, de 69 anys (Sant Martí de Tous); Anita 
Pizarro Tello, de 94 anys (Vilanova del Camí); Salvador Martí 
Llacuna, de 72 anys (Igualada); Juana Grados Pérez, de 91 
anys (Igualada); Ramon Víctor Muñoz, de 76 anys (La Lla-
cuna); Ramon Gassó Soubeyre, de 78 anys (Igualada); Joan 
Amat Fitó, de 86 anys (Òdena); Angel Borràs Vilaseca, de 82 
anys (Pinós); Francisco Vela Rueda, de 89 anys (Igualada); 
Pepita Lara Domene, de 85 anys (Capellades); Rosa Grau Pas-
cual, de 95 anys (Igualada); Jordi Masachs Casals, de 45 anys 
(Igualada); Jose Manuel Garrido Florido, de 60 anys; Miquel 
Bacardit Vallbona, de 89 anys (Calaf); José Bustamante Oso-
rio, de 82 anys (Igualada); Teresa Bella Jorba, de 91 anys 
(Igualada).

https://ca.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://ca.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA         Benigne Andrés Ancosta

«Sóc la primera dona negra en arribar 
a la vicepresidència, però no seré 
l’última». (Kamala Harris)
Tot pujant cap a Igualada veiem 

que els Estats Units tindran una 
vicepresidenta afroamericana per 
primera vegada a la història. El 
sentit comú deia que això havia 
d’arribar un dia o un altre, però no 
sabíem quan es produiria l’esdeve-
niment. Ja ha arribat.

Igual que fou un fet signifi-
catiu que Barack Obama i la seva 
dona Michelle ocupessin la Casa 
Blanca, ara també ho és que la 
nova vicepresidenta, Kamala Har-
ris, sigui una dona afroamericana 
d’ascendència jamaicana i hindú. 
El que realment ens hauria de sor-
prendre és que no hagués passat 
abans. I no ha passat abans per-
què Nord-Amèrica sempre ha estat 
en mans de l’establishment blanc. 
Sempre han estat les mateixes fa-
mílies qui han remenat les cireres 
del poder, com passa a tot arreu. 
Si les elits blanques no haguessin 
sigut tan profundament conserva-
dores i haguessin permès el desen-
volupament polític de les minori-
es, ara els greus problemes socials, 
racials i econòmics de USA serien 
menors.

«La democràcia als Estats Units 
no està garantida, cal lluitar per 
aconseguir-la». (KH). Al ser un fet 
tan inusual, és inevitable que es 
desperti la curiositat per saber 
com Kamala Devi Harris, nascuda 
a Oakland (Califòrnia) fa 56 anys, 
ha estat capaç de recórrer el llarg 
i tortuós camí que condueix a la 
vicepresidència de la nació més po-
derosa del món. Des de ben petita, 
quan anava a l’escola, s’adonà que 
hauria d’esforçar-se més per arri-
bar als mateixos èxits d’altres nens, 
primer, perquè era dona, i segon, 
perquè era negra. D’aquesta fe-
blesa en nasqué el coratge compe-
titiu de Kamala. 

Sens dubte som davant d’una 
inesgotable lluitadora que ha sa-
crificat moltes hores de lleure i 
moltes satisfaccions personals per 
aconseguir els seus objectius pro-
fessionals. Si aquesta lluita per arri-
bar a la vicepresidència ja és difícil 
per a un preparat home blanc del 
propi establishment, cal imagi-
nar-se com deu haver estat per a 
una dona, de color, als Estats Units, 
per molt intel·ligent i qualificada 
que sigui. En aquell extens país en-
cara no tenen una Universidad Rey 
Juan Carlos com la de Madrid, que 
facilita el camí dels polítics.

«Quan Shyamala Golopan ar-
ribà de l’Índia als 19 poc s’imagi-
nava això, però creia en aquest 
país». (KH). S’han vist tantes his-
tòries de famílies negres, sense 
cap perspectiva de futur, vivint en 
barris marginals de les metròpo-
lis americanes, que la imaginació 
novel·lesca nostra es desborda. Po-
dríem pensar que Kamala s’hagués 
criat en un d’aquells ambients sò-
rdids tan freqüents per als afroa-
mericans. Afortunadament, la seva 
infància no fou així. 

La seva mare, Shyamala Go-
lopan, va ser una científica espe-
cialista en càncer de mama, i el 
seu pare, Donald Harris, profes-
sor d’economia de la Universitat 
d’Stanford. Òbviament, Kamala 
Harris i la seva germana més peti-
ta, Maya, van poder gaudir d’uns 
pares amb un nivell professional 

notable, la qual cosa els va propor-
cionar una llar acomodada i una 
bona formació acadèmica.

«Les dones negres han estat 
ignorades durant anys, però han 
lluitat per assegurar la democrà-
cia». (KH). Kamala es graduà a la 
Universitat Howard de Washing-
ton i al Hastings College of Law de 
la Universitat de Califòrnia. Jove 
ambiciosa i d’idees clares, va co-
mençar a treballar a la fiscalia de 
districte del Condado d’Alameda, 
després a la fiscalia de districte de 
San Francisco i més tard a fiscalia 
general de la ciutat de San Fran-
cisco, on guanyà l’elecció de Fiscal 
General de Califòrnia en 2010 i fou 
reelegida en 2014. La seva trajectò-
ria, en un complicat món d’homes, 
demostra que és una dona que no 
té por als reptes i que com a ad-
vocada i fiscal de delictes greus 
coneix a fons les lleis del seu país 
i es mou bé entre els tribunals de 
justícia. 

«Quan la nostra democràcia 
s’ha posat a prova a les urnes, vos-
tès han sortit a enfortir-la». (KH). 
La nova vicepresidenta, al llarg de 
la seva carrera com a fiscal, ha ma-
nifestat obertament que no és par-
tidària de la pena de mort, la qual 
encara és vigent a diversos estats 
americans. Ha promogut inversions 
en la reeducació i reinserció dels 
presos sense antecedents criminals. 
Ha mantingut serioses controvèr-
sies per ser una ferma defensora 
dels drets de les persones indepen-
dentment de la seva condició, raça, 
sexe i creences religioses. 

Amb el seu brillant currículum 
no és estrany que, el 2008, el diari 
New York Times inclogués Kamala 
Harris dins d’una llista de les «cent 
dones amb possibilitats d’arribar a 
presidir la nació». Durant la seva 
escalada professional, molts homes 
han preferit retirar les seves candi-
datures abans de passar la vergo-
nya de veure’s derrotats per Harris, 
raó per la qual els mitjans de co-
municació la consideren una rival 
difícil de batre per la seva condició 
de «dura lluitadora».

En les eleccions al Senat de 
2016, Harris guanyà la seva opo-
nent amb més del 60% dels vots. 
Va ser la segona dona afroameri-
cana en aconseguir el càrrec de 
Senadora. Després de la victòria, 
es va comprometre a protegir els 
immigrants de les polítiques dis-
criminatòries del president Trump, 
millorar el sistema de salut pública, 
prohibir la venda d’armes d’assalt i 
iniciar una reforma fiscal més justa 
i progressiva.

«Vostès escolliren la veritat, la 
decència i la ciència. Vostès han 
escollit Joe Biden com el següent 
president dels Estats Units». (KH). 
A la vista del que s’ha escrit sobre 
la candidata a vicepresidenta, és 
possible que els demòcrates ha-
gin posat Biden al capdavant, el 
qual és un conegut i experimentat 
polític amb vuit anys de vicepresi-
dència al costat de Barack Obama, 
per assegurar el triomf demòcrata, 
i després, que sigui Kamala Harris 
qui manegui els fils del complicat 
entramat polític de la presidència. 

Si aquest binomi Biden-Harris 
els funciona com tenen previst, 
més endavant, Biden podria reti-

rar-se justificadament per la seva 
edat i Harris podria agafar-ne el 
relleu, tenint en compte que és 
molt més jove i serà més conegu-
da. Encara que ara sembli que és 
fer volar coloms, podria arribar a 
ser una bona solució per als de-
mòcrates, que necessiten diversos 
mandats per recompondre l’esber-
lada nació de les cinquanta estre-
lles.

Del que no hi ha cap dubte, és 
que a aquest parell de polítics, que 
acaben de ser escollits, els queda 
molta feina per fer, perquè els 
problemes sanitaris, socials, econò-
mics, fiscals, racials, internacionals, 
climàtics... són de tal dimensió que 
hauran de fer moltes hores extres 
per intentar resoldre’ls. Veurem 
fins on són capaços d’arribar. Bona 
sort!

«El camí no serà fàcil, però es-
tem a punt: Estats Units, Joe Bi-
den i jo». (KH). Tot i la seva mi-
llor voluntat de portar a terme les 
reformes necessàries per protegir 
les persones que sobreviuen en si-
tuació precària, i tornar a enlairar 
la nació a l’alçada que li pertoca 
dins del concert mundial, es tro-
baran amb dos gruixuts murs: el 
conservador Senat, format per 100 
senadors, la majoria dels quals són 
ideològicament d’extrema dreta; 
i el Tribunal Suprem, format per 9 
jutges extremadament conserva-
dors. Aquestes dues granítiques 
muralles constitucionals de vega-
des són infranquejables, com ja va 
poder constatar en pròpia pell Ba-
rack Obama quan va ser president.

Tant de bo tinguin la voluntat 
i l’habilitat per superar les dificul-
tats que els presentaran els adver-
saris polítics i econòmics, en bene-
fici dels ciutadans nord-americans, 
que n’estan molt necessitats, en 
especial les oblidades classes baixes 
de la societat, les quals malviuen 
mentre els poderosos malgasten 
innecessàriament. I també perquè 
ajudin els europeus que estan sota 
el paraigües d’una mal anomena-
da Unió Europea, que està gover-
nada per conservadors polítics de 
dretes d’escàs nivell humà. 

«Sempre diuen que no em vaig 
aixecar del seient perquè estava 
cansada, però no és cert. No es-
tava més cansada que qualsevol 
altre dia de feina. No era pas vella, 
tenia 42 anys. No, del que estava 
farta era de cedir i cedir». «Mentre 
més cedíem pitjor ens tractaven». 
(Rosa Parks, 1913-2005, afroameri-
cana empresonada per alterar 
l’ordre públic, l’1 de desembre de 
1955, per negar-se a cedir el seu 
seient d’autobús a un jove blanc 
que acabava de pujar, Montgo-
mery, Alabama (EEUU). Coneguda 
com: «la primera dama dels drets 
civils». Abans, altres dones afroa-
mericanes havien estat arrestades 
pel mateix motiu: Claudette Col-
vin, Irene Morgan, B. Wells i altres. 
Després de lluitar tota la vida con-
tra el racisme, Rosa Parks, rebé di-
verses mencions honorífiques com 
la Medalla d’Or del Congrés dels 
Estats Units en 1999. Barack Oba-
ma, en memòria de Rosa Parks, 
inaugurà una estàtua al Capitoli el 
2013. Els afroamericans continuen 
patint segregació racial el 2020).

PERE VIVÈNCIES       Joan Pinyol

Si et vols engreixar
No seré jo qui vagi contra el pro-

grés de la humanitat. Déu i el 
patró de la tecnologia me’n guar-
din pels segles dels segles. Anar 
contracorrent en lloc de deixar-se 
portar per les aigües del quedar 
bé i del tanmenfotisme té les seves 
gràcies, però sovint resulta cansat. 
Recordo l’estiu del 1983 i encara 
em canso més. Amb les filles peti-
tes de cal Recader i de la Mont-
serratín Margarit vam participar 
en un camp de treball d’aquells 
que organitzava la Generalitat 
perquè els adolescents omplíssim 
els estius amb activitats esportives 
que ens havien de fer estirar bra-
ços i cames. Aquell any vam fer 
una estada al càmping de Sort per 
poder practicar el piragüisme a les 
aigües braves de la Noguera Palla-
resa. Encara guardo el carnet que 
em va fer la Federació de Piragüis-
me. I també el record d’un monitor 
basc que quan nosaltres, maldes-
tres, perdíem un rem a la baixa-
da fluvial entre Sort i la Pobla de 
Segur, ens deixava el seu i ell, amb 
uns braços estil Popeye el Mariner, 
remuntava la força de l’aigua amb 
les mans. S’ha de ser basc. Però 
insisteixo, anar a contracorrent 
resulta cansat. Perquè si qui té el 
poder no et mira amb bons ulls 
ja pots anar dient veritats que res 
no es mourà ni un fil. I si no que 
li ho preguntin a l’Oriol Mitjà. En 
estius posteriors vam fer un camp 
de natura en bicicleta al Delta de 
l’Ebre i una ruta a peu entre esglé-
sies romàniques del Ripollès i la 
Garrotxa. Exercici, natura, histò-
ria. Així ens formàvem també fora 
de l’escola i dels instituts. I és que 
hi ha una edat de les persones en 
què el cos s’estira (ja arribarà quan 
s’arronsi) i és boníssim fer-ho amb 
exercici físic. Anar a peu a Mont-
serrat, practicant a la plaça (quan 
no hi havia milers de cotxes apar-
cats i circulant tothora) l’esport en 
què les persones destaquen amb 
el peu, en definitiva fent exercici 
físic. Suant la gota gorda munta-
nya amunt, coronar els cims amb 
tremolor a les cames, patint llagues 

a les plantes dels peus després de 
tantes passes. Com les que tenien 
aquells avantpassats que recorrien 
molts quilòmetres entre pobles per 
anar a treballar amb el tren de San 
Fernando (que circulava a peu i 
també andandu). I al final gaudint 
de la satisfacció dels esforços. 

Però després han arribat els 
invents tecnològics i molts han 
començat a criar panxeta. Patins 
elèctrics, bicicletes elèctriques, pla-
taformes no més amples que els 
peus que es mouen només amb 
una lleugera pressió... Tan bonic 
que era pedalar amb força i que 
un peu se t’escapés del pedal i l’ex-
periència et regalés una rascada al 
genoll esquerre! No hi puc fer més, 
ja em perdonareu. Sé que els nous 
invents han vingut per quedar-se 
però, sempre parlant de gent que 
té l’edat de créixer, quan veig un 
nen que es belluga per la plaça a 
gran velocitat sense ni un mínim 
d’esforç em fa una mena de llàs-
tima. I sempre que m’expliquen 
que algú ha fet una senyora qui-
lometrada pels boscos dalt d’una 
bicicleta amb bateria elèctrica no li 
trobo ni el més mínim mèrit. Tam-
bé la podria fer en avió. Trobo que 
les noves tecnologies fan un mal 
favor a les noves generacions. Fa 
uns anys, si no pedalaves fort no 
tenies llum a la bicicleta perquè 
hi havia aquella rodeta negra que 
friccionava amb la roda de la bi-
cicleta i et donava la llum. I ara 
venen bicicletes que tenen pedals 
gairebé només per dissimular i uns 
llums led d’última generació que 
enfoquen fins i tot el poble que 
encara no ha arribat. I per als més 
petits penso que encara és pitjor. 
Primer van començar amb aquells 
cotxes de joguina que tenen un 
motor incorporat i que els passeja-
ven per l’àgora de cada poble amb 
una mena de xuleria inaguantable 
i ara ja es veuen tota mena de ve-
hicles amb motor i esforç zero. Tot 
facilitats i comoditats. No fos cas 
que tornés la cultura de l’esforç, 
aquella que es va endur una boira 
matinera de novembre. 

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero
Et miro des d’aquí,
des d’aquest cos
i aquests ulls
que també sóc.
Encara comptem els anys.
No hem avançat gaire, pare,
i tenim l’esperança intacta,
però una mica trista.
Encara comptem els anys,
i per això sé que avui en fa quatre

que vas anar a l’altra banda de la 
vida,
on tot és més eteri i més autèntic,
on l’anhel de l’eternitat ha de ser 
indiscutible.
Tu ves fent la teva, 
que jo faré la meva
per parlar-te i veure’t.

Marc Freixas, 10 novembre 2020
Nou poema per al meu pare
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MIRALLS POBLATANS Josep Riba i Gabarró

Uns fabricants de paper en els rengles 
de la Inquisició

Les nissagues dels cognoms 
Guarro i Romaní tenen una 

llarga antiguitat com a industri-
als en la fabricació del paper de 
tina a mà o de barba, en els seus 
molins situats a les ribes del riu 
Anoia i de la riera de Carme, en 
els municipis de Capellades, Car-
me, la Pobla i la Torre de Clara-
munt, almenys des dels segle XVI 
en endavant.

Segons farien constar en una 
caràtula moderna dels molins 
dels Guarro, ja foren registrats 
en l’any 1676 i, curiosament, uns 
cent anys després, els germans 
Francesc i Pere Guarro foren dis-
tingits amb el títol de Fàbrica 
Reial pel rei Carles III, en un do-
cument datat a Aranjuez el 21 
de juny de 1773, on es feia cons-
tar que era “por haber merecido 

su aprobación por lo exquisito 
de su género de papel, que has-
ta ahora no se ha hecho seme-
jante en España”.

El 12 de gener de 1784, a 
Francesc Guarro Fontanelles, per 
la Reial Junta de Comerç de Ca-
talunya, li foren atorgats poders 
de representació dels fabricants 
de paper catalans per a facul-
tar-lo de fer-se càrrec de totes 
les comandes de paper blanc que 
haguessin de ser trameses a la 
Casa Reial de Madrid.

Altrament, Ramon Roma-
ní Soteras, el 30 de novembre 
de 1760, de part de Francesc de 
Móra Catà, que alhora també 
era fabricant de paper i marquès 
de Lló, habitant del municipi de 
Sant Pere de Riudebitlles, el va 
nomenar com a perit per a la 

representació dels fabricants de 
paper catalans. Afegirem que el 
títol de marquès de Lló li fou 
atorgat a Versalles pel rei de 
França Lluís XV l’any 1749, i que 
més endavant fou reconvertit en 
un títol espanyol com a marquès 
de Llió, pel rei d’Espanya Ferran 
VI l’any 1752.

Referències 
inquisitorials

Tant Francesc Guarro com Ra-
mon Romaní, esmentats ante-
riorment, durant la segona part 
del segle XVIII, foren nomenats 
com a servidors laics inquisitori-
als, amb la denominació oficial 
de “Familiars del Sant Ofici de la 
Inquisició”, els quals tingueren 
els privilegis de tenir exempció 
dels tribunals ordinaris i del dret 
de portar espasa, però després 
d’una tramitació per a demostrar 
la puresa de sang.

Sant Ramon de Penyafort 
nasqué l’any 1185 al castell del 
mateix cognom, al municipi de 
Santa Margarida i els Monjos, a 
l’Alt Penedès, i va morir a Barce-
lona el dia de Reis de l’any 1275. 
Va estudiar ciències jurídiques i 
també fou professor a la Univer-
sitat de Bolonya. Després, a Ro-
ma, fou confessor del papa Gre-
gori IX, el qual, vers l’any 1233, 
va fer entrar en funcions el Sant 
Ofici de la Inquisició i vers l’any 
1234 Ramon de Penyafort fou 
l’autor d’un “Manual práctico de 
inquisidores”.

Acreditada marca a l’aigua dels Guarro, amb un simbòlic Castell de Claramunt (1799).

Agraïment a la 
comunitat de 
Montserrat

M’agradaria manifestar la 
meva gratitud a aquesta comu-
nitat de monjos per tota l’ajuda 
que m’ha donat. Amb 50 anys ja 
complerts, les meves visites enca-
ra es fan més habituals.

Per a mi, Montserrat signifi-
ca un espai de culte, en primer 
lloc, però el seu encant, les seves 
muntanyes, la pau que s’hi res-
pira i el fet de poder-me trobar 
amb mi mateix, en la meva situ-
ació personal, és una benedicció.

Tant la comunitat com tot el 
personal que treballa a Mont-
serrat ja formen part de la meva 
família. Els seus consells, l’estima, 
l’ajuda i les paraules d’alleugeri-
ment, quan estic trist o no sé què 
fer, m’han ajudat a seguir el meu 
camí.

Especialment, vull donar les 
gràcies al Pare Abat, que és el 
meu segon pare en aquesta Aba-
dia, per a mi, el meu paradís par-
ticular…

Gràcies, Montserrat!
Albert Carol i Guerrero

L’imperialisme 
d’EEUU segueix i 
seguirà

Fa molts anys el dibuixant 
d’El País, Máximo, ho va dir molt 
clar: “Als EEUU el Partit Únic són 
dos”. Votar a USA és votar dreta 
o extrema dreta. En realitat qui 
mana són les grans multinacio-
nals: Complex Militar Industrial, 
Coca Cola, Ford, General Motors, 
McDonald’s , Hollywood, Disney, 
sèries de TV, de cada 10 pel·lis 
en pantalla gran o petita, nou 
son ianquis. Cada quatre o més 
anys es munta un xou electoral 
amb insults i falses baralles; va 
ser el cas de George Bush i Al 
Gore, l’ecologista que guanyava; 
després de setmanes recomptant 

vots va comparèixer el germà de 
Bush dient: “Ha ganado mi her-
mano”. L’Iraq era un país amb 
nivell de vida i consum semblant 
al d’Europa, llavors se l’acusà de 
tenir armes de destrucció mas-
siva sense proves; EEUU envaí 
el país i assassinà Sadam Husein 
afirmant que “el món és millor 
sense Sadam”. Ara l’Iraq és un 
país arrasat per la guerra i la po-
bresa com molts altres agredits 
o sancionats per l’imperialisme. 
Tant Bush com Obama no van 
parar cap agressió ni van deixar 
d’amenaçar Cuba, Veneçuela, Ni-
caragua, etc., escanyant el seu 
comerç amb sancions brutals. Fa 
pocs dies Pompeo va dir: “Si Xile 
torna al comunisme buscarem un 
altre Pinotxet”. Les bones notí-
cies llatinoamericanes: el partit 
MAS, d’Evo, ha guanyat a Bolívia 
amb més vots que mai i Evo ha 
tornat al seu país i està fent una 
marxa triomfal amb una gran ca-
ravana. Donald Trump té 70 dies 
de Presidència per fer qualsevol 
disbarat. En una recent aparició a 
TV les últimes paraules de Joe Bi-
den: “Que Déu beneeixi les nos-
tres tropes”; l’endemà va parlar: 
“dels nostres àngels”. Per EEUU 
el nostre consum dels seus pro-
ductes és vital i tenim alternati-
ves més saludables; Tom i Jerry és 
una apologia de la violència amb 
disfressa d’innocència infantil. 

Cervells i estómacs del món co-
lonitzats per l’Imperialime. Berni 
Sanders, socialdemòcrata, és per 
a ells un comunista que va ser 
neutralitzat ràpidament i posat 
fora de joc. Kamala Harris, l’úni-
ca esperança de futur per aquest 
dissortat país que precisa urgent 
menys pobresa i menys desigual-
tat amb 90 milions de pobres.

Jordi Pallerols

El Cementiri Vell 
d’Igualada i el 
Cementiri Lliure

Aquest any, coincidint amb la 
festa de Tots Sants, i a causa de 
les normes sanitàries amb motiu 
de la pandèmia, les visites al ce-
mentiri han estat més espaiades, 
tal com es demanava. També he 
pogut observar, com cada any, 
el passadís central del Cementiri 
Vell, sempre cuidat, amb torretes 
plenes de flors que commemoren 
la diada, i que fan que l’espai 
sigui molt agradable per als vi-
sitants i per a les persones que, 
almenys un cop a l’any, engala-
nen les sepultures, en record dels 
familiars difunts.

Hi ha qui diu que no va al 
cementiri perquè allí no queda 
res dels éssers estimats, tot i que 
jo crec que és una equivocació, 
ja que allí es deixen les restes del 

difunt, i sí que amb el temps es 
van fonent, però segueixen allí, 
tal com les han deixat.

Però no és això el que volia 
dir. També acostumo a visitar el 
cementiri que abans es deia dels 
Pobres, però en una conferèn-
cia que s’oferí l’any 2019 el po-
nent va explicar que actualment 
se’n diu Cementiri Lliure, i que 
en aquest fa temps que no s’hi 
enterra ningú, ja que les perso-
nes sense recursos s’enterren al 
Cementiri Nou, del qual no puc 
opinar perquè només hi vaig es-
tar amb motiu de la inauguració i 
en algun enterrament. 

Tornant al tema anterior, en 
alguna ocasió ja vaig proposar 
que l’Ajuntament hi posés al-
gunes torretes, per tal que les 
persones que van a visitar els di-
funts que hi ha enterrats també 
puguin portar les seves flors na-
turals, tot i que l’indret és molt 
ombrívol, amb uns arbres tan alts 
que no deixen passar la llum del 
sol. I, finalment, voldria demanar 
a les autoritats municipals que si 
això no fos possible per qüesti-
ons de pressupost, ja que allí no 
es cobren rebuts, que reparteixi 
les flors que es posen al passadís 
central. Ara només caldrà esperar 
un any per comprovar si s’ha fet 
alguna cosa al respecte...

Cristina Collado

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vulgueu fer arribar 
han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions 
i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no 
s’identifica necessàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Comunicat de denúncia pel 
conflicte armat entre el 
Marroc i el Poble Sahrauí
Després  de  45  anys  com 

a refugiats, de 16 anys de 
guerra, d’un no acabar d’en-
ganys, de veure com són robats 
els recursos de la seva terra i de 
contemplar en silenci com s’han 
anat incomplint tots els acords 
signats sota l’empara de l’ONU, 
ha tornat la guerra al Sàhara 
Occidental. Guerra provocada 
pel govern del Marroc i el seu 
exèrcit.

El poble sahrauí ha vist com 
el govern del Marroc, a més de 
no respectar els acords de pau 
signats, entre ells el d’acordar 
un referèndum per al dret a 
l’autodeterminació, ha estat es-
poliant, amb el vist-i-plau de la 
comunitat internacional, els re-
cursos de la seva terra: la pesca, 
els fosfats, productes agrícoles i, 
fins i tot, la sorra. Tot el que pot 
originar benefici.

Aquest any fa 25 anys que 
vàrem acollir els primers in-
fants sahrauís a Igualada i la 
nostra comarca; el covid-19 no 
ens ha permès acollir infants 
aquest any, ni fer actes per re-
cordar l’aniversari, i ara tenim 
la guerra. La part més dura és 
veure com alguns dels que ens 
van acompanyar en els primers 
anys del projecte “Vacances en 
Pau”, avui ja adults, s’incorpo-
ren a la lluita. Voldríem que ai-
xò s’aturés, però 45 anys a l’in-
fern, refugiats i refugiades en 
la pitjor part del desert algerià, 
amb pedra i sorra i temperatu-
res de més de 50 graus a l’estiu, 
han fet desaparèixer l’esperan-

ça d’un futur digne per a ells i 
elles, ja fills i filles del desert, i 
les seves famílies.

L’acció militar del Marroc ha 
tingut resposta; els sahrauís han 
escollit entre morir com a refu-
giats sense futur o lluitar per 
tornar a la seva terra, no tenen 
res a perdre, només la vida, i la 
vida d’un refugiat té molt poc 
valor per als que els van con-
demnar per poder robar els re-
cursos de la seva terra, amb la 
complicitat dels governs d’Espa-
nya en primer lloc i també dels 
interessos geopolítics i econò-
mics de la Unió Europea i l’ONU.

Denunciem la deixadesa per 
part del govern espanyol de les 
seves funcions com a administra-
dor legal del Sàhara Occidental, 
antiga província espanyola, el 
bloqueig al consell de l’ONU per 
fer efectiu el mandat de des-
colonització del Sàhara segons 
les lleis internacionals i la doble 
moralitat de les potències inter-
nacionals, especialment la Unió 
Europea, que permeten de ma-
nera interessada la permanència 
del Marroc al Sàhara Occidental, 
l’espoliació del país i el continu 
menyspreu dels drets humans de 
la població sahrauí. 

Exigim que els nostres go-
vernants facin totes les pressi-
ons necessàries per poder iniciar 
el procés de descolonització ja 
signat per les dues parts i així 
evitar un conflicte llarg, cruel i 
ple de dolor.

ACAPS Anoia
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RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Tornem a l’escola!! 

Aquest curs, l’aula de Primària C 
de l’Escola Àuria està formada 

per 8 alumnes d’entre 9 i 11 anys. 
És un grup cohesionat, amb moltes 
ganes d’aprendre i que s’entusias-
ma davant de qualsevol activitat 
proposada. Aquest és el tercer curs 
que sóc la tutora d’aquesta aula 
i això m’ha permès veure l’evolu-
ció i el canvi que han fet cadascun 
d’ells. Actualment ens trobem en 
un moment màgic perquè la majo-
ria comencen a llegir i escriure, poc 
a poc van adquirint més autono-
mia, comencen a prendre les seves 
pròpies decisions i és en aquest 
moment quan t’adones que s’estan 
fent grans. 

Quan vaig començar a treballar 
amb aquest grup tenia molt clar 
què volia prioritzar i quin havia de 
ser el meu paper dins l’aula. Des 
del principi vaig optar per treballar 
l’autonomia personal, la conscièn-
cia emocional i la  cohesió de grup. 
Personalment, considero que ara 
més que mai no s’han de deixar de 
treballar tots aquests aspectes. Co-
mencem un nou curs d’una forma 
diferent i molt allunyada de la rea-

litat que estàvem acostumats. Aco-
llim a un alumnat que ha viscut un 
confinament sobtat, un alumnat 
força vulnerable als canvis, moltes 
vegades amb dificultats per enten-
dre què està passant i que a molts 
d’ells el confinament els ha alterat 
conductualment. 

No podem negar que aquesta 
tornada a l’escola ha estat comple-
tament marcada per la pandèmia. 
Després de dos mesos de curs, po-
dem dir que els nostres alumnes 
ens estan donant una autèntica 
lliçó. En poc temps hem hagut de 
canviar les abraçades per les pa-
raules boniques, els petons per les 
mirades sinceres i hem après que 
existeixen altres maneres de de-
mostrar que continuem sent una 
“pinya” (abans quan algú cridava 
la paraula “pinya” ens fèiem una 
abraçada conjunta). Tot i així, les 
mascaretes, la distància social i la 
higiene constant no ens han im-
pedit que fem allò que més ens 
agrada, aprendre junts.

Marta Capellades
Tutora de Primària C de l’Escola 

Àuria

“... junt a estrelles, sol i lluna”

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

De vegades, les circumstàncies 
et regalen sorpreses inespera-

des. L’atzar va voler que aquestes 
darreres setmanes pogués contac-
tar, via telefònica. amb un amic 
d’infantesa que, malgrat viure a 
Igualada, no n’havia tingut notíci-
es des de feia molts anys. I és que 
la vida sovint et porta per camins 
ben diversos. 

Tot i que sabia de la seva exis-
tència, mai havia tingut l’ocasió 
de veure’l, de parlar-hi i de recu-
perar un contacte trencat per les 
particularitats del destí.

En Josep M. Balcells Llenas 
i el que això escriu érem veïns 
d’infantesa, companys d’escola, i 
havíem tingut una relació d’amis-
tat molt intensa; i em consta que 
el sentiment era recíproc. De 
sempre, el Josep Maria ha estat 
una excel·lent persona, discreta, 
amable i voluntariosa, i us po-
dria comentar un llarg devessall 
de vivències, de les que amb el 
record no s’esborren, perquè són 
autèntiques i entranyables. Però 
les eventualitats i el tarannà ens 
han menat per distints viaranys 
i ens han portat a un parèntesi 
massa llarg. 

Que em disculpi el lector per 
desvetllar aquestes referències 
tan personals, però hi ha vegades 
que els que escrivim també tenim 
necessitat de deixar entrellucar 
les nostres interioritats.

D’entre les moltes habilitats 
del meu amic, ja de ben petit des-
tacava en el dibuix, i ara m’he 
adonat que continua amb mol-
ta traça en aquesta especialitat 
artística. Però a més s’ha revelat 
com a poeta. I d’aquestes dues 
virtuts n’ha fet un llibre que ha 
titulat “... junt a estrelles, sol i 
lluna”. La seva modèstia, però, 
l’ha limitat a una reduïda edició 
familiar. És, doncs, tal com escriu, 
una publicació restringida, “desti-
nada únicament a persones molt 
significatives”, entre les quals s’hi 
compten, naturalment, els seus 
més íntims familiars.

El llibre té 148 pàgines. Ha 
col·laborat en la impressió Maria 
Assumpció Ribas i l’enquaderna-
ció és d’Atena 2000 S.L.. Inclou 
prop d’una norantena de poesies 
i unes magnífiques il·lustracions 
que et deixen embadalit.

El comú denominador del lli-
bre és la muntanya de Montser-
rat, aquest magnífic massís mun-
tanyós català tan nostre, situat 
a cavall de l’Anoia i comarques 
veïnes. 

Balcells en fa una descripció 
fidel amb un llenguatge riquís-
sim, d’aquelles roques (pinyo-
les), d’aquell conglomerat de 
còdols i sorres, d’aquelles coves 
i avencs... “amb rius, torrents i 
rieres,/ toca falda, el Llobregat; i 
esgarrapant fort, les pedres/ talla 
un congost, el Cairat”... “el bell 
cor de la muntanya/ és domini de 
les roques/ que emergeixen ma-
jestuoses/ isolades en el verd.”... 
“estimballs vertiginosos/ es des-
plomen de figures/ d’altius Frares 
Encantats”... “tortes, dretes, ge-
perudes,/ enganxades, ajagudes, 
agrupades formant llibres,/ bes-
sones o amb cirereta”... i podríem 
continuar.

Enhorabona, Josep. Només 
doldre’ns que l’edició del llibre 
fos tan restringida. I gràcies per la 
retrobada.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

350 milions per l’Anoia

La Unió Europea té a punt un fons 
de recuperació històric davant les 

conseqüències socials i econòmiques 
de la crisi derivada de la pandèmia 
de la Covid-19. Aquest fons dota-
rà, del 2021 al 2026, els països del 
nostre continent d’una gran capa-
citat per reconvertir la seva econo-
mia i crear ocupació. Espanya rebrà 
140.000 milions d’euros i la Genera-
litat ha calculat que Catalunya pot 
optar a 30.000 milions. Fent servir 
els mateixos criteris que ha utilitzat 
el govern català, a la comarca de 
l’Anoia hauríem d’aspirar a captar 
350 milions d’euros.

Des del Consell Comarcal de 
l’Anoia fa mesos que treballem en 
la creació de l’espai de concertació 
social i econòmic que permeti im-
pulsar projectes per optar a aquests 
fons. Ja hem anunciat el primer pas, 
com és la creació del Pacte d’Ac-
ció Econòmica i Social de l’Anoia, 
amb els principals agents socials 
i econòmics de la comarca, a més 
dels Ajuntaments i els grups repre-
sentats al Consell. Un equip tècnic 
de la institució ja està dedicat, des 
d’aquest mes de novembre, al 100% 
a aquest projecte que tindrà tres 
fases: diagnosi, creació de projectes 
i sol·licitud dels fons.

La crisi de la Covid-19 és la ter-
cera que viu l’Anoia sense haver 
aconseguit resoldre les anteriors. 
Plou sobre mullat, tenim un atur 
cronificat que castiga, majoritària-
ment les dones, els joves i els majors 
de 45 anys. Vam encadenar la cri-
si del tèxtil de finals dels anys 90 i 
principis dels 2000 amb la financera 
del 2008 i ara encadenem aques-
tes dues amb la del coronavirus. 
Hem de sortir d’aquesta dinàmica i 
preparar la comarca per trobar les 
oportunitats que aquesta crisi pot 
donar-nos i evitar que, per enèsima 
vegada, l’Anoia se situï a la cua i no 
a la locomotora de la recuperació.

Hem de ser capaços de captar 
els Fons Europeus que arribaran al 
país amb projectes concrets i provo-
car el salt endavant de la comarca, 
tantes vegades ajornat, que ens faci 
entrar de ple en tot allò que de-
manda l’economia del segle XXI i la 
creació d’ocupació que se’n deriva. 
És el moment de repensar l’econo-
mia de l’Anoia i fer que se situï al 
capdavant de projectes de canvi. 
A més d’apagar l’incendi actual, el 
Pacte que impulsem ha de ser un 
tallafocs per prevenir futurs incen-
dis. L’afrontem amb aquesta mirada 
posada al mitjà termini.

Els Fons Europeus de la Recupe-
ració marquen tres línies: transfor-
mació digital, transformació verda 
i feminisme i cohesió social. En una 
primera fase de dos anys, l’Estat 
preveu destinar els Fons a 10 grans 
polítiques tractores, que el presi-
dent Pedro Sánchez va anunciar fa 
un mes, vinculades a aquests àm-
bits. Estem plenament alienats en 
concebre una recuperació digital, 
verda i feminista i social a aquesta 
crisi, per això ens comprometem a 
treballar perquè aquestes apostes es 
tradueixin en garantir un bon futur 
econòmic i, per extensió, també so-
cial del nostre territori. Ho necessi-
tem urgentment.

Ja avisem: el Pacte que impul-
sem no volem que sigui un altre 
document que serveix per planificar 
la comarca i que queda en un calaix, 
ja n’hi ha hagut prous al llarg de 
les darreres dècades. El compromís 
i el finançament que tenim és per 
executar les mesures que s’acordin. 
El Consell Comarcal impulsa aquest 
Pacte d’Acció Econòmica i Social de 
l’Anoia perquè tot el que es plani-
fiqui per avui sigui útil pel demà 
i esdevingui la veu de la comarca 
a l’hora de fer arribar a les admi-
nistracions superiors les nostres de-
mandes.

Creiem en el teixit productiu 
del nostre territori i en la capacitat 
d’adaptació de les persones treba-
lladores de la comarca. I, sobretot, 
creiem que se’ns obre una gran 
oportunitat per a reconvertit l’eco-
nomia de l’Anoia tot creant pro-
jectes acordats entre sector públic, 
privat i agents socials i econòmics 
per aixecar el dit i dir que volem els 
Fons Europeus de la Recuperació 
per a impulsar-los.

Jordi Cuadras
Vicepresident Primer del

Consell Comarcal de l’Anoia
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L’augment de la temperatura als Pirineus gairebé triplica la mitjana anual (1)
Increment global de 
temperatura 

La recomanació de l’IPCC, a fi 
d’evitar efectes irreversibles, és 

que la temperatura global del pla-
neta no s’incrementi més d’1,5ºC 
en relació a la del període prein-
dustrial. El Centre Climàtic de l’Or-
ganització Meteorològica Mundial 
va anunciar que ja és una realitat 
un augment d’1,1ºC a escala glo-
bal, i a la conca mediterrània és 
d’1,4ºC, al límit del sostre recoma-
nat. 

Aquests increments globals di-
fereixen de la realitat que s’obser-
va a l’alta muntanya i a les regi-
ons polars; el desgel de les glaceres 
és massa contundent i necessà-
riament ha de respondre a unes 
elevacions superiors de les tem-
peratures, fet que es reflecteix en 
els mapes d’anomalia tèrmica on 
el vermell intens queda dibuixat 
en aquests indrets del planeta, i 
les projeccions de futur assenya-
len el mateix escenari. Les causes 
d’aquests escalfaments excepcio-
nals s’atribueixen als anomenats 
“amplificadors tèrmics d’altitud i 
polars”. 

Tenir la certesa de quins són els 
increments reals de temperatura 
a l’alta muntanya i a les regions 
polars no és senzill, ja que les es-
tacions meteorològiques s’hi han 
instal·lat recentment i és necessari 
acudir a mètodes indirectes per es-
brinar-ho. 

El gel glacial és el millor indi-
cador del canvi climàtic; no dispo-
sa de cap estratègia d’adaptació 
a les modificacions climàtiques, si 
les condicions li són desfavorables 
com en l’actualitat, senzillament 
retrocedeix i perd extensió fins a 
extingir-se. El rastre erosiu i d’acu-
mulació de materials que el seu 
moviment genera en els indrets de 
terreny que ha ocupat en èpoques 
passades, en comparació amb la se-
va extensió d’ara, ens indica la ten-
dència climàtica de cada moment. 
Les glaceres dels Pirineus s’afanyen 
a extingir-se i, al meu entendre, 
ens poden ajudar a conèixer quin 
és l’augment real de les tempera-
tures a l’alta muntanya. 

El mètode de càlcul de l’aug-
ment de temperatures als Pirineus 

A meitat del segle XIX coin-
cideixen dos esdeveniments de 
transcendental importància per a 
la evolució climàtica recent, actual 
i futura. D’una banda, i per causes 
naturals, el final de la Petita Edat 
del Gel (PEG), que ha estat, amb 

una durada de 500 anys, el darrer 
període de refredament del nos-
tre planeta, amb una expansió i 
creixement massiu de les glaceres 
i que coincideix amb el comença-
ment del període que coneixem 
com a preindustrial, en què els és-
sers humans es van posar a cremar 
de manera massiva combustibles 
fòssils amb la corresponent emissió 
de gasos d’efecte hivernacle (causa 
antròpica). Aquesta coincidència 
aporta, entre molts d’altres, un as-
pecte favorable: permet establir 
una única data d’inici de l’escalfa-
ment global, i un de no tan favo-
rable, ja que entorpeix el poder 
delimitar de manera clara quin 
percentatge d’aquest escalfament 
és motivat per la causa natural i 
quin per la causa antròpica. 

Pirineus i glaceres formen, al 
meu entendre, un binomi interes-
santíssim com a mètode indirecte 
per a esbrinar quin ha estat l’aug-
ment de les temperatures a alta 
muntanya en els darrers 170 anys. 
El que ha calgut fer és obtenir to-
tes les dades necessàries per fer 
una reconstrucció de com eren al 
final de la PEG tots i cada un dels 
93 aparells glacials que vaig catalo-
gar entre 1982 i 1985, procedents 
del fraccionament de 78 glaceres 
de la PEG, certament una feina 
laboriosa però apassionant, amb 
resultats que em seran de molta 
utilitat. 

Amb les dades glaciològiques 
de la PEG a punt per ser compara-
des amb les actuals, ha estat ne-
cessari valorar quin és el factor de-
terminant de la disminució del gel 
pirinenc. Tot sembla apuntar a que 
la irregularitat de precipitacions 
de neu als Pirineus és un fet per-
manent en el temps i que la seva 
probable disminució recent no és 

decisiva. Al final de cada estiu la 
neu acumulada hi és absent, tan 
sols unes poques glaceres n’acon-
segueixen preservar una estreta 
franja al seu límit superior amb 
capacitat de generar només una 
mica de nou gel glacial, del tot 
insuficient per aconseguir que el 
balanç de massa sigui com a mínim 
equilibrat. Fins i tot en hiverns re-
cents amb abundantíssimes preci-
pitacions i acumulacions de neu, a 
finals d’estiu pràcticament no en 
queda rastre. L’augment de la tem-
peratura ha de ser la causa deter-
minant de la regressió del gel, un 
any de precipitacions abundants 
només retarda en unes setmanes la 
desaparició de la neu, que gairebé 
en cap cas tanca el cicle anyal. 

Aquest escenari permet, amb 
menys interferències, que el càlcul 
de l’augment de les temperatu-
res als Pirineus es pugui realitzar 
a partir de la comparativa entre 
la cota mínima que el gel de cada 
glacera ocupava al final de la PEG 
i el seu límit inferior en l’actualitat. 
A aquesta pèrdua de desnivell cal 
aplicar-hi el gradient tèrmic o de 
temperatura, que no és uniforme 
però que als Pirineus pot diferir 
molt poc del gradient tèrmic gene-
ral que correspon a la Zona Climà-
tica Temprada, de 6,5ºC cada 1.000 
m de desnivell, que representa 1ºC 
per cada 154 m d’alçada. 

Cal, finalment, seleccionar 
aquells aparells glacials significa-
tius que destaquen o hagin desta-
cat per la seva extensió, llargada i 
representativitat en el context pi-
rinenc dels darrers 170 anys, i des-
cartar els que van tenir un desen-
volupament més horitzontal que 
no pas vertical per la limitada alça-
da de la serralada, ja que la causa 
de la seva formació i manteniment 

té l’origen en l’específica situació 
on es troben ubicats i on la modi-
ficació de la temperatura és poc 
determinant en la seva dinàmica. 

En els casos en què s’han uti-
litzat dades d’aparells extingits 
s’hauria d’afegir a cada un d’ells 
una correcció estimada en forma 
d’un increment d’altitud del límit 
del gel en funció del temps trans-
corregut des del moment de l’ex-
tinció fins ara. He descartat apli-
car-la ja que representaria incloure 
en el procés una dada estimada, 
que a més amb prou feines si mo-
dificaria en alguna centèsima de ºC 
el resultat final. 

Resultat i conclusions
Els resultats ofereixen unes da-

des d’increments de temperatures 
als Pirineus des del moment histò-
ric en què coincideixen el comen-
çament del període preindustrial i 
el final de la PEG, fins al moment 
actual d’entre 2,78 i 3,09ºC . La di-
ferència entre aquests màxims i 
mínims és de + - 0,31ºC, que es tra-
duiria en una diferència d’alçada 
mitjana del límit del gel de tan sols 
50’82 m entre ambdues dades. 

A efectes divulgatius seria 
correcte informar de que entre 
els anys 1850 i 2020 l’augment 
de temperatures a l’alta munta-
nya pirinenca ha estat de 2,9ºC. 
Aquest increment significa més de 
dues vegades i mitja l’augment de 
la temperatura mitjana mundial 
(d’1,1ºC), més del doble del regis-
trat a la conca mediterrània (1,4ºC) 
i gairebé duplica aquell increment 
estimat d’1,5ºC que no s’hauria 
d’assolir a escala global per no pa-
tir efectes irreversibles. 

Mostres
1.- Resultat d’augment de 

temperatura de 3,09ºC. Referèn-
cies aparells de base de càlcul: 

E8NE+G9N+G10NE+ G11NNE+E-
12SO+(G15+16N)+H13SO. (Tots 
els aparells actualment amb gel 
al massís d’Aneto-Maladeta ex-
cepte el no significatiu d’Alba + 
2 aparells extingits significatius). 
Representen el 31,4% del gel ac-
tual dels Pirineus i el 84,4% del 
gel del massís d’Aneto durant la 
PEG. 

2.- Resultat d’augment de 
temperatura de 2,92ºC. Referèn-
cies aparells base de càlcul: 

G 7 7 E + G 1 1 N N E + G 8 8 E + G -
7 9 N + G 1 5 N + G 7 2 N + G 9 N + G -
10NE+E87NE+E56NE. (Els 10 apa-
rells amb màxima longitud du-
rant la PEG, les seves llengües 
van assolir longituds entre 1,2 i 
2,4 km). 

3.- Resultat d’augment de 
temperatura de 2,84ºC . Refe-
rències aparells base de càlcul: 
E8NE+G9N+G10NE+G11NNE+E-
12SO+(G15+16N)+H13SO+G -
3 6 N E + H 4 1 N N E + E 5 7 S O + ( -
G58+50NNE)+G77E+G88E. (Els 
actuals aparells significatius del 
massís d’Aneto Maladeta + sig-
nificatius en representació d’al-
tres massissos). Sumen actual-
ment una extensió de 173,5 Ha, 
el 63,16% del gel actual als Pi-
rineus. Durant la PEG sumaven 
una extensió de 1.263,3 ha, un 
53% de la total dels Pirineus. 

4.- Resultat d’augment de tem-
peratura de 2,78ºC. Referències 
aparells base de càlcul: G77E+G-
11NNE+G88E+G9N+G10NE+(-
G58+G59NNE)+G36NE+G86N+H-
13SO. (Un total de 9 aparells selec-
cionats a fi de respectar el màxim 
que ha estat possible la proporci-
onalitat d’exposició-orientació que 
tenien els 78 aparells estudiats du-
rant la PEG: 68% nord, 19% sud, 
8% est i 5% oest).

Jordi Camins Just 
Observador Glaciòleg 

LES POSTRES                               Joan Valls

La vida
El rebo entre les dotzenes de 

whatsapps de cada dia. I em fa 
gràcia. És senzill i sense imatges, 
perquè no en necessita: “La vida 
m’ha donat tant, que li voldria 
tornar 20 quilos…”. Pura ironia, 
fina, de les que m’agraden. Però, 
com aquell que no vol, el mis-
satge no s’acaba aquí, sinó que 
m’obre tot un reguitzell de pos-
sibilitats. La vida sempre dona 
per pensar-hi.

“La vida m’ha donat tant”, 
que estic cansat de pagar inte-
ressos, podria concloure un res-
sentit. A la vida, ai, no tot és gra-
tuït…

“La vida m’ha donat tant”, que 
no quedarà res per a l’altra vida, si 
existeix. Ho pot pensar un previsor.

“La vida m’ha donat tant”, que 
em fa mal la mà de tant repartir. Un 
generós, molt generós. Potser un 
ideal. Tant de bo a tots ens fes mal 
la mà…

“La vida m’ha donat tant”, que 
ara no li puc demanar danys i perju-
dicis… Més ironia existencialista.

“La vida m’ha donat tant”,  que 
espero que no s’acabi el flux abans 
d’hora… Més càlculs, més previsi-
ons…

“La vida m’ha donat tant…”. 
Seguiu. Us faltarà diari…

✞
SALVADOR MARTÍ LLACUNA

Ha mort a Igualada el dia 11 de novembre de 2020 
a l’edat de 72 anys.

La seva família: cunyada, Carme; i nebots, Josep, Rut i David 
ho comuniquen als seus amics i coneguts. 

Descansa en Pau.

Les Glaceres de Salenques any 1920 - Massís d'Aneto (Foto: El gran libro de los hielos). Les Glaceres de Salenques totalment extingides - Massís d'Aneto (Foto: Jordi Camins).
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MOTOR Joan Vidal

Esportivitat eficient
Audi e-tron Sportback 
55 Advanced

Recordo ara fa un any quan em 
vaig posar al volant del nou e-tron 
vaig quedar bocabadat per les pres-
tacions, autonomia i la bellesa del 
seu disseny. Aleshores marcava un 
abans i un després com els anys 80 
ho va fer l’Audi quattro. Ja els avan-
ço que l’any vinent, segurament al 
gener, sortirà l’e-tron GT el primer 
realitzat per Audi Sport i a la prima-
vera l’Audi Q4 e-tron, que també 
tindrà un model Sportback. Això 
s’anima!

Ara arriba el segon model d’una 
llarga llista de 30 vehicles que la 
marca alemanya posarà al mercat 
fins el 2025, seguint un full de ruta 
ben definit en el que 20 seran 100% 
elèctrics i 10 elèctrics híbrid endo-
llables. L’e-tron Sportback elèctric 
100% és un SUV coupé de quatre 
portes que amida 4,9 metres de llar-
gada, homologat per a cinc ocu-
pants i compta amb una maleter de 
615 litres de capacitat. M’encanta 
que mantingui una personalitat ele-
gant com el primer e-tron, amb la 
mateixa comoditat i ambientació 
tan luxosa com els Audi de gamma 
alta en l’interior i a la vegada que 
emani esportivitat per tots els cos-
tats. 

Entre les múltiples innovacions 
que inclou aquesta novetat voldria 
destacar el sistema opcional d’il·lu-
minació Matrix LED digital, que es 
presenta en primícia mundial en 
un vehicle de producció. Es capaç 
d’il·luminar la carretera amb gran 
resolució basada en la tecnologia 
denominada DMD. Un petit xip que 
conté un milió de micro-miralls fa 
un efecte espectacular. A més pot 

generar animacions dinàmiques 
de benvinguda que es projecten a 
la paret o al terra. Això no és tot, 
ja que amb el programa “Functi-
ons on Demand” es pot actualit-
zar l’equipament amb posterioritat 
a la compra del vehicle o activar 
més funcions durant un període de 
temps determinat. Genial!

La gamma de l’e-tron Sportback 
es compon de tres versions; el SB 50 
amb 313 CV (341 km autonomia) el 
SB 55 de 408 CV (446 km autono-
mia) i la SB S de 503 CV amb unes 
especificacions encara més espor-
tives i 368 km d’autonomia. Preus 
entre 75.340 i 102.650 euros. La ba-
teria es recarrega un 80% en un 
temps rècord en tan sols 30 minuts 
mitjançant el corrent continu (DC) 
de fins a 150 kW. 

Els tres munten la tracció total 
elèctrica. L’he pogut provar abas-
tament en carreteres de muntanya 
i els puc assegurar que l’efectivi-
tat és impressionant. A més, amb el 
conegut sistema Audi drive select, 
ens permet modificat fins set perfils 
de conducció. La veritat és que el 
nou e-tron Sportback té un com-
portament impecable en carretera. 
Impressiona com accelera, frena i, 
sobre tot, és tan estable en qualse-
vol condició. M’ha fet vibrar de va-
lent per les prestacions tan directes 
i l’esportivitat que transmet en tot 
moment.

Potència: 265 kW / 408 cv / Trac-
ció: a les quatre rodes / Acceleració 
0 a 100 km/h: 5,7 segons (mode Bo-
ost) / Bateria: 95 kWh / Autonomia 
fins a 446 km / Preu: 94.280 euros.

“L’Esquiador” aquest any és celebra en 
format virtual a Castellolí

“La Porta del Cel” versió 
hivernal pel Marc Ollé de la 
UECANOIA

40 anys del Club Bàsquet Igualada: crida per 
aconseguir records del club

CURSA DE MUNTANYA I BTT 

La Cursa de l’Esquiador celebra 
enguany la seva 32a edició can-

viant el seu format habitual per 
adaptar-se a un format virtual.

Degut a que no estan permès 
la celebració de competicions es-
portives, el Club Excursionista UE-
CANOIA com a entitat organitza-
dora ha decidit no suspendre la 
cursa i adaptar-la de manera que 
tothom pugui participar-hi quan 
vulgui.

S’han creat 3 circuits a Caste-
llolí, 2 de BTT i 2 de trail, i s’han 
compartit els tracks i detalls a tra-
vés de la pàgina web de la cur-
sa www.cursadelesquiador.cat. 

Aquests mateixos circuits s’han 
convertit en trams de l’aplicació 
Strava on els participants hi veuran 
els seus temps. Als/les més ràpids/
es de cada modalitat entre l’1 de 
novembre i el 31 de desembre tin-
dran obsequis de les marques col-
laboradores.

Així mateix, els qui vagin a 
Castellolí per fer els circuits i es 
facin una fotografia amb algun 
dels cartells de la Cursa que hi ha 
a Castellolí, i la comparteixin per 
Facebook o Instagram fent servir el 
hashtag #Esquiador2020, entraran 
en el sorteig de dues espatlles ibè-
riques gentilesa de la Carnisseria 
Gual d’Igualada.

CURSES DE MUNTANYA 

Ara fa uns dies en Marc Ollé del 
Club Excursionista UECANOIA 

va completar la Porta del Cel non-
stop versió hivernal.

La Porta del Cel és un circuit 
que enllaça 4 refugis: el de Certas-
can, Pinet, Vallferrera i el del càm-
ping masia Bordes de Graus. Passa 
pel poble de Tavascan i fa un re-
corregut pel Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i el del Ariège, i puja cims 
emblemàtics com La Pica d’Estats, 
Verdaguer, el Certescan o la Roca 
Cigalera. El desnivell acumulat és 
de més de 6.000 metres amb una 
distància de 65 kms.

En Marc va completar aquesta 
ruta en 17:41h iniciant-la a Tavas-
can i en sentit antihorari (al revés 
del què s’acostuma a fer a l’estiu).

Ara mateix està esperant res-
posta dels refugis i organitzadors 
de la prova d’etapes per validar, ja 
que no hi ha registres oficials fets 
mai en mode hivernal.

Aquesta gesta ha acabat con-
vertint-se en una prova d’alpinis-
me de resistència i coneixement 
de l’alta muntanya. Gran quan-
titat de neu, temperatures gèli-
des, poques hores de llum i sense 
avituallaments ni assistència. Una 
autèntica animalada.

BÀSQUET

Aquest any, en l’escaiença del 
40è aniversari del CBI, l’en-

titat esportiva vol recuperar la 
història del club. Així que estan 
fent una recerca documental amb 
la creació d’un arxiu d’imatges i 
documents, i per això es fa una 
crida a antics jugadors, socis, 
entrenadors o qualsevol perso-

na vinculada al club en el passat, 
perquè ajudin deixant material 
gràfic i documental que pugui ser 
interessant. 

Es necessiten carnets de soci 
antics, samarretes de joc, fotogra-
fies de l’exposició que es va fer pel 
desè aniversari del club l’any 1990, 
fotografies del sopar-homenatge 
als socis en ocasió del 25 aniversari 

del club, i en general, fotografies 
dels anys 80 i 90.

Des del CBI es confirma que 
“estarem molt agraïts si ens podeu 
ajudar amb aquests materials. No-
saltres ho escanejaríem i ho torna-
ríem ràpidament”.

Els interessats poden trucar al 
649658966 (Neus) o escriure  a cbi.
llibre40@gmail.com.

QUALITAT URBANA
CVR

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que mitjançant decret de data 9 de novembre de 2020, 
s’ha aprovat  inicialment el PROJECTE D’ENDERROC DE 5 EDIFICACIONS CONTIGÜES SITUADES 
ALS NÚMEROS 18, 19, 20, 21 i 22 DEL CARRER DE SANTA ANNA, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, que compta amb un termini d’execució de 2 mesos.
  
El projecte esmentat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als 
efectes que els interessats puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d’Igualada (plaça de Sant Miquel núm. 12, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 
14.00 hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte d’obres ordinàries  
i l’estudi  de seguretat i salut, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou 
acord.

Igualada, 11 de novembre de 2020
Marc Castells i Berzosa
Alcalde

mailto:cbi.llibre40@gmail.com
mailto:cbi.llibre40@gmail.com
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Els Mollons, sentinelles calcaris de l’Anoia, 
un bonic paratge a frec de casa

Tercera Divisió: UE Castelldefels 3 - CF Igualada 0
Incomprensió

Els blaus cauen als Canyars, amb 
9 jugadors. Decisions arbitrals 

agreujants per als visitants i la falta 
de determinació van provocar la 
segona derrota de la temporada. 

Duel de solidesa entre dos 
equips que es caracteritzen per fer-
se forts a l’àrea pròpia i que tan 
sols havien perdut un partit en el 
que portaven de temporada. Un 
cara a cara que, històricament, ha-
via deixat moments vibrants i emo-
ció fins al darrer sospir de partit. 
Els blaus volien refer-se de la der-
rota davant el Terrassa, seguint la 
tendència de la segona meitat de 
la jornada anterior. Es preveia un 
enfrontament d’allò més igualat, 
en què els petits detalls marcarien 
la diferència.

El conjunt de Cabestany no va 
iniciar el partit de la millor mane-
ra i els locals es van sentir còmo-
des durant el primer quart d’hora. 
Quan l’equip va començar a do-
minar va arribar el gerro d’aigua 

freda, en una jugada per la banda, 
xut que rebota en la defensa igua-
ladina i entra a la porteria. Tot i la 
situació, l’equip visitant va seguir 
amb la mateixa dinàmica, arribant 
en constants ocasions a la porteria 
de Romero. No era prou precís per 
empatar el marcador, però l’equip 
se sentia bé. Al tram final de la 
primera meitat van succeir dues 
jugades que marcarien el duel: un 
penal no xiulat a l’àrea del Cas-
telldefels, sobre Goran, i tan sols 
dos minuts més tard, expulsió de 
Romans, en una sortida dubtosa. 
L’enfrontament es posava molt coll 
amunt.

L’inici de la segona meitat va 
ser esperançador, quan els iguala-
dins van disposar de dues ocasions 
que no van poder convertir en gol. 
Però al minut 57, en un contracop 
local, els del Baix Llobregat van fer 
el segon gol.

L’equip no es va rendir, però 
res sortia de cara, i és que al mi-
nut 66 Benito rebia una segona 
groga de manera incomprensible 
i els blaus es quedaven amb nou 
jugadors. Un panorama totalment 
immerescut que condemnava els 
anoiencs. Els darrers minuts van ser 
una lluita constant contra totes les 
adversitats. Una constant batalla 
plena d’obstacles que va provocar 
el tercer gol local, al minut 83. Der-
rota dura, no per com va competir 
l’equip, però sí pel resultat.

La setmana vinent al conjunt 
igualadí li toca descansar i tornarà 
a competir el diumenge 29 de no-
vembre, a Les Comes, davant el San 
Cristóbal.

Text i foto: Pere Santano

Amb “Som esport”, el Consell Esportiu de l’Anoia ofereix 
suport esportiu als centres educatius

EXCURSIONISME

Els Mollons és una muntanya 
de la Pobla de Claramunt que 

forma part de la carena de les 
Planes, ben coneguda per tots 
els excursionistes. Molts són els 
camins que hi menen que han 
estat repetidament petjats per 
totes les vessants d’aquest mor-
ro rocós partit en tres protube-
ràncies que cauen en estimballs 
sobre la Conca d’Òdena. Aquesta 
vegada, onze veterans i vetera-
nes hem fet una ruta alternati-
va combinada des del poble de 
Castellolí, des d’on el company 
Xavier, que coneix pam a pam 
la contrada, ens ha guiat sense 
dubtança.

La primera part del trajecte, 
potser un xic anodí, han estat 
45 minuts de caminar urbanita 
trepitjant ciment o asfalt, pas-
sant per ca N’Alzina (amb la seva 
font), per davant de l’entrada de 
Parc motor i fins al camp del Club 
de Tir, des d’on ja ens hem enfi-
lat per ampla pista, tot escoltant 
de fons la petardera provinent 
dels dispars del camp de tir. En 
arribar a la zona dita de l’Empe-
drat agafem una drecera enfi-
ladissa que ens acosta a un de-
tall de la contrada, popular racó 
prou engrescador. Es tracta de la 
Roca Caganera (o Cagadera), una 
curiositat geològica, estilitzada, 
singular roca no gaire coneguda 
perquè rau un xic apartada del 
camí habitual, situada sobre la 
zona de l’Empedrat. Ens hi en-
filàrem en les nostres primeres 

grimpades allà per l’any 1954. 
Sembla ser que el nom pot venir 
de que a la seva base hi ha uns 
forats, un dels quals sembla tal-
ment el d’una comuna, aquells 
seients que en l’antigor servien 
de cagadora, per dir-ho en llen-
guatge col·loquial o familiar. Hi 
esmorzem.

Ara, un senderó mig perdut 
ens duu altra volta a la pista am-
pla que ens puja fins als Mollons, 
a 560 m d’altitud. En sobresurt la 
sòlida creu de ciment, situada al 
molló gros o primer molló, des 
del que hi ha una panoràmica es-
plèndida, malgrat el dia no prou 
clar. La creu hi fou implantada 
pel company Gaspar Vilarrubias 
en ocasió de l’Any Marià de l’any 
1987. Els relleus en bronze són 
obra de l’escultora Teresa Riba, 
però els més veterans recordem 
amb nostàlgia també la primera 
capelleta de fusta amb la imatge 

de terra cuita de la Puríssima, fa 
molts anys desapareguda, que hi 
fou col·locada per la SEDAC (sec-
ció d’escoltisme) un 19 de desem-
bre de 1954 amb la celebració 
d’una missa de campanya.

Retornem en direcció a Cas-
tellolí passant pels Plans de la 
Maça, i a frec de Cal Mabres se-
guim part de la ruta vermella de 
les barraques de pedra seca, atu-
rant-nos a la barraca gran dels 
Marges, de 15 m de perímetre, 
2’5 d’alçada i 0’9 d’amplada de 
mur, la més gran de totes les bar-
raques de Castellolí. Havia estat 
reconstruïda; llàstima, però, que 
una part torna a estar enderro-
cada. 

En resulta una caminada 
d’uns 12 km, amb temps efectiu 
de poc més de tres hores i ascens 
acumulat de 278 m.

Veterans Uecanoia
Foto: Joan Mollà

El Consell Esportiu de l’Anoia 
presenta “Som Esport”, pro-

grama d’impuls de monitoratge 
esportiu per a potenciar les acti-
vitats esportives extraescolars als 
centres educatius de la comarca.

La presidenta del CEA i regi-
dora d’esports de l’Ajuntament 
d’Igualada Patrícia Illa, explica 
que “Som Esport” neix per ajudar 
als centres educatius que han vist 
afectats la seva oferta d’activitats 
extraescolars per les restriccions 
de la COVID-19”. 

Així, el Consell Esportiu de 
l’Anoia ofereix monitoratge es-
portiu gratuït per poder desdo-

blar grups. El principal objectiu 
del programa és vetllar per les 
activitats esportives extraescolars 
i fomentar els beneficis de la seva 
pràctica en edat escolar.

El programa es portarà a ter-
me durant els mesos de desembre 
2020 i gener 2021. En cas que si-
gui possible tornar a la pràctica 
habitual, el projecte es reenfocarà 
cap a un altra línia, però sempre 
per donar suport a l’esport esco-
lar. 

Poden sol·licitar ajut amb mo-
nitoratge esportiu tots els centres 
educatius de la comarca de l’Ano-
ia, tal i com explica Rafa Galvan, 

membre de l’equip directiu del 
Consell Esportiu, i també conse-
ller d’esports del Consell Comar-
cal de l’Anoia, sempre que com-
pleixin els següents requisits: ser 
un centre educatiu de la comarca 
de l’Anoia; formalitzar la inscrip-
ció al programa Jocs Esportiu de 
l’Anoia, i tenir degudament tra-
mitada l’assegurança esportiva de 
tots els esportistes participants 
en l’activitat extraescolar. Cada 
centre educatiu pot demanar un 
màxim de 2 monitors/es esporti-
ves (en cas de necessitar més mo-
nitoratge és valorarà la situació 
del centre educatius).
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SALUT

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

  DRA. MARIA DEGOLLADA 
DRA. ALBA LÓPEZ
DR. RICARD IZQUIERDO
TOCOGINECÒLEGS

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 -  IGUALADA - www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

- Primera visita gratuïta
-  Descomptes per família nombrosa i monoparental 

10% en les visites de tractament i de revisió

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA

OBERT TOTES LES TARDES

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents  
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues

Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

www.clinicaortodonciadrustrell.com - clinicaustrell@gmail.com 

Tel. 93 804 16 66

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades

93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

Psicologia infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de 
difucultats d'aprenentatge

Reforç escolar

Logopèdia

Psiquiatria infanto-juvenil

OFERIM TOTS ELS NOSTRES 
SERVEIS ONLINE

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Per concertar visites 
620 99 22 69

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART) 

Segueix-nos a:

     @clinicadentalcapitan

     Clínica Dental Capitán

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)

Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04

1a Nacional: CF Igualada 2 - Terrassa FC 3
Sense sentit
Les igualadines perden un duel en 

què no hi va haver cap lògica i es 
van viure situacions surrealistes.

Ambdós conjunts arribaven a 
la cinquena jornada de lliga amb 
molt bones sensacions de joc i re-
sultat. Tant les igualadines com les 
terrassenques volien consolidar les 
seves dinàmiques positives i es tro-
baren a Les Comes per poder fer 
un salt important a la classificació.
Tot i les intencions blaves, l’inici de 

partit no va ser l’esperat, en un du-
el sense control en què les segones 
jugades sempre eren guanyades 
per les visitants. Les jugadores de 
Cubí es trobaven molt incòmodes 
sobre el terreny de joc i no podien 
desenvolupar el seu estil. Tot i les 
imprecisions, les anoienques van 
tenir l’opció d’avançar-se al mar-
cador, i Marina no ho va desapro-
fitar per fer l’un a zero. S’arribava 
al descans amb un triomf parcial, 

que no reflectia el vist al camp. A 
la represa, el panorama de l’en-
frontament va canviar radicalment. 
Domini blau, però en dues jugades 
d’estratègia, el Terrassa va capgirar 
el resultat, posant-se un a tres. A 
partir d’aquell moment es va entrar 
en una situació en què cada jugada 
era un despropòsit, sense cap mena 
de sentit, que va trasbalsar el con-
junt local. Al minut 90, les blaves 
van retallar distàncies, mitjançant 

Blanco, i fins i tot van tenir l’opció 
d’empatar al temps afegit, però 
una jugadora terrassenca ho va evi-
tar sota pals.

Derrota inesperada i estranya 
en una segona part que no va tenir 
cap dominador clar.

La setmana vinent el conjunt 
igualadí viatja a terres tarragonines 
per enfrontar-se al recent ascendit 
Riudoms.

Text i foto: Pere Santano




