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Actes emmarcats 
dins el 25N: Debat 
virtual sobre “In-
justícia patriarcal”, i a 
Capellades concerts 
d'Anna Andreu i Núria 
Graham

Pàg. 23 i 24

El Teatre de l’Aurora 
reobre les portes amb 
el Festival El Més Petit 
de Tots

Pàg. 27 

Diumenge comença 
el Festival d’Orgue de 
Capellades

Pàg. 28

25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada

Diumenge va tenir lloc la gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada, que, atesa la situació sanitària, es va fer sense públic i va ser retransmesa en directe des del  
Teatre Municipal l’Ateneu a través de canal de Youtube de l’Ajuntament. La convocatòria constava de set premis diferents, a més es va atorgar el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada i dife-

rents homenatges pòstums.   Pàg. 4

Amb el campus de ciències de la salut, 
Igualada aposta fort per ser ciutat 
universitària
El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va ser ahir dimecres a Igualada on va 

conèixer sobre el terreny el projecte del futur campus destinat a estudis universitaris de ciències 
de la salut de la Universitat de Lleida. El nou complex es construirà als terrenys de l’antic hospital, al  
passeig Verdaguer i es preveu pugui entrar en funcionament el setembre de 2022. El pressupost és 
de sis milions d’euros i ja hi ha concretades l’aportació de 2 milions per part de la Generalitat i 2 
milions per part de la Diputació de Barcelona.   Pàg. 5

Inaugurat, oficialment, 
el Zoom Festival

L’Ateneu Cinema acollia dimarts l’acte inaugural de la 18a edició del 
Zoom Festival que va fer-se en format presencial, i on s’estrenava  en 

exclusiva el documental “100x100 Tito” de Barça Studios. La resta de 
programació del Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals 
de Catalunya serà en format virtual a través del Zoom Live la plataforma 
d’streaming, on fins diumenge s’hi poden veure una cinquantena de  
produccions audiovisuals d’arreu del món.   Pàg. 39

A Carme, “Ruta de l’aigua 
del Molí Major”

Ja han finalitzat les obres de la passera que uneix les dues ribes de la 
riera de Carme en el seu pas per darrera el camp de Cal Ros; ara s’es-

tà acabant de rehabilitar per a l’esbarjo, amb un corriol que connecta 
la passera amb la zona dels horts, passant per una resclosa que nodria 
l’antic rec que canalitzava l’aigua i que alimentava les zones de cultiu 
de l’entorn fins arribar al Molí Major. L’acció ha estat possible gràcies al 
finançament de la Diputació de Barcelona.   Pàg. 15
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- Òdena: 93 801 74 34
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- 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
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- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
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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
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- Urgències: 93 807 55 77
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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 26 de novembre: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 27: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 28: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 29: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Adzet, Av. Barcelona, 9 (22-9 h).
Dia 30: Secanell, Òdena, 84.
Dia 1 de desembre: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 2: Bausili, Born, 23.
Dia 3: Casas Verdés, Soledat, 119.

FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  - www.funerariaanoia.cat
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Els Premis Ciutat d’Igualada celebren la gala de la 25a edició
L’acte de lliurament, marcat per les restriccions de la pandèmia, es va fer diumenge al Teatre Municipal de l’Ateneu

IGUALADA

Diumenge passat va tenir lloc la gala de lliurament 
de la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada, que, 

atesa la situació sanitària, es va fer sense públic i va ser 
retransmesa en directe des del Teatre Municipal l’Ateneu 
a través de canal de Youtube de l’Ajuntament.

La benvinguda va anar a càrrec del regidor de Pro-
moció Cultural i Relacions institucionals, Pere Camps 
Oviedo, que va destacar l’alta participació registrada 
en aquesta edició i va agrair l’esforç dels diversos jurats 
implicats.

El Premi de composició musical Pepita Madriguera va 
ser declarat desert. El jurat, format per Salvador Brotons 
Soler, Josep Comellas Rosiñol, Francesc Gregori Pons, Ma-
nel Camp Oliveras, i la mantenidora i secretària, M. Que-
ralt Martí i Garcia, va atorgar dues mencions: a “Fantasia 
en 1 moviment”, obra per a piano de Joan Carles Mar-
tínez Prat, i “Canzone da Batello”, obra per a guitarra de 
Publio Delgado Fernández de Heredia.

El premi de disseny que porta el nom de Gaspar 
Camps té per objectiu reconèixer el talent dins el món 
del disseny en els seus diferents àmbits i compta amb el 

suport de l’entitat disseny Igualada i l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps. El premi està dotat amb el guardó 
Ciutat d’Igualada i 1.350 euros, i ha estat atorgat a Xavier 
Andrés per l’obra d’interiorisme de l’Hotel Somiatruites.

El premi d’Art Digital Jaume Graells, impulsat pel 
Centre Informàtic de l’Anoia, CEINA i l’Ajuntament, 
compta amb el suport de La Renda Urbana, i Trilogi, 
que any rere any mantenen viva la memòria de Jaume 
Graells. El jurat, format per Pere Camps i Oviedo, Ada 
Jover Sampere, Josep Maria Rosich i Morist, Xavier Vives 
i Sabaté, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i 
Roig i Teresa Creus i Bel, ha declarat guanyadora l’obra 
“Desde el reino de mi mente”, de l’autor Raúl Villalba, 
de Buenos Aires, que s’ha endut el guardó, una llicència 
original atorgada per Corel i 1.800 euros. També s’ha 
atorgat un accèssit, dotat amb una llicència original 
Corel i un diploma acreditatiu, a l’obra “Pulsión escópi-
ca”, de l’autor Julian Camilo Briceño Sepúlveda, de Co-
lòmbia, resident a Bilbao.

El Premi de poesia Joan Llacuna, organitzat per 
l’Ajuntament amb el suport de l’Ateneu Igualadí i el 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, està dotat amb el 
guardó Ciutat d’Igualada, 2.000 euros i la publicació de 
l’obra a Viena Edicions. El jurat, format per Enric Viladot 
i Presas, Laura Rosich i Mena, David Soler Ortínez, Car-
mel·la Planell i Lluís i M. Teresa Miret i Solé, ha atorgat 
el premi a l’obra “El Clot” , de l’autor Àngel Martínez 
Moreno, de València.

El Premi de fotografia Procopi Llucià, que recorda la 
figura d’un dels fundadors de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, ha estat atorgat a la col·lecció “Boira”, de 
Diego Pedra Benzal, de Cornellà de Llobregat. El segon 
premi ha estat per a la col·lecció “Espacios Comparti-
dos”, del fotògraf José Ramón Luna de La Ossa, de Ta-
rancón. Fins al dia 13 de desembre, les obres presentades 
al certamen es podran veure a la Sala Municipal d’Ex-
posicions. El guanyador participarà amb una exposició 
monogràfica durant el festival de fotografia Fineart, que 
tindrà lloc a Igualada del 26 de febrer al 21 de març de 
2021. El jurat ha estat format per Gabriel Brau Gelabert, 
José Luis Fillat Claver, Carmel·la Planell Lluís i Daniel Far-
ré Garriga, que actuava com a secretari.

El Premi de recerca Dr. Joan Mercader, que compta 
amb el suport del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada 
i la col·laboració del Centre d’Estudis Antoni de Camp-

many de la Universitat de Barcelona, ha estat declarat 
desert pel jurat format per Miquel Térmens, Glòria Es-
cala, Ricard Soto Company, Raimon Soler Becerro i Marc 
Prat Sabartés.

El Premi Mossèn Còdol, que organitzen l’Ajuntament 
i la Fundació Sant Crist d’Igualada, amb l’objectiu de 
promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, 
entitats i organitzacions, compromeses amb els valors 
socials i les actituds cíviques, està dotat amb 2.000 euros. 
En aquesta edició ha estat concedit a totes les persones 
vinculades al sector sanitari i de serveis, pel seu compro-
mís amb la lluita contra la Covid-19. El premi l’ha recollit, 
en nom d’aquest col·lectiu, Fàtima Urteaga, infermera de 
l’Hospital Universitari d’Igualada. Els 2.000 euros es des-
tinaran a La Marató de TV3. El jurat estava format per 
Josep Elias Farré, Oriol Moncunill Vidal i Jordi Miserachs 
i Nadal, per part de la Fundació Sant Crist d’Igualada, el 
regidor Pere Camps i Oviedo, Joan Godó Bisbal i Josep 
Rabell i Padró.

El darrer dels premis lliurats ha estat el Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada, destinat a reconèixer la trajectòria de 
persones de diferents àmbits culturals. El jurat, format 
per Marc Castells, alcalde d’Igualada, els regidors Pere 
Camps i Marisa Vila Berzosa, i Mireia Claret, Xavier Barbe-
rà Bota, Glòria Escala, Montserrat Lobato i Josep Rabell, 
ha decidit atorgar aquest premi d’honor a Joan Armengol 
Costa, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria en 
el món del periodisme. El guardó l’ha recollit Mn. Xavier 
Bisbal i Talló, nebot de Joan Armengol, que a causa de les 
restriccions de mobilitat per la pandèmia no ha pogut as-
sistir a l’acte. El lliurament ha inclòs, també, la projecció 
d’un vídeo explicatiu de la vida professional de l’home-
natjat, així com una felicitació del periodista Jordi Évole.

D’altra banda, la gala també ha inclòs un apartat de-
dicat a recordar protagonistes de la cultura local que ens 
han deixat durant el darrer any. En aquesta ocasió s’ha 
volgut tenir un record a la trajectòria de l’actor Carlos 
Miguel Solà i de Lluís Velázquez Sayalero, El Saya, un 
dels pioners del món del disseny igualadí.

La cloenda de l’acte, amenitzat pel grup The Curlies, 
va anar a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells 
i Berzosa, que va felicitar els premiats, va destacar la 
singularitat d’aquest any i va refermar que “treballarem 
amb l’audàcia de l’esperança per fer del món de la cultu-
ra un món de futur”.

El premi al compromís social i cívic Mossèn Còdol es va dedicar “A totes 
les persones vinculades al sector sanitari i de serveis, pel seu compromís 
amb la lluita contra la Covid-19. Els 2.000 euros del premi es donaran 
a la Marató de TV3 per a la investigació de la Covid-19. Va recollir el 
premi Fàtima Urteaga, infermera de l’Hospital d’Igualada que fou de 
les primeres afectades per la Covid19, en nom del col·lectiu.

El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada va ser per Joan Armengol Costa, 
en reconeixement per la seva dilatada trajectòria en el món del 
periodisme. Recull el seu Nebot Mn. Xavier Bisbal.

Homenatge pòstum a l’actor Carlos Miguel Solà, es va atorgar l’es-
cultura “La nena de la Font” de Teresa Riba a les nebodes, Núria 
Solà i Francina Papasseit.

El Premi de Poesia Joan Llacuna per l’autor valencià Àngel Martínez 
Moreno. Amb el poemari “El Clot”.

El Premi de Fotografia Procopi Llucià, va atorgar el primer premi a 
la col·lecció Boira de Diego Pedra Benza, de Cornellà de Llobregat.

El premi de disseny Gaspar Camps el va guanyar Xavier Andrés 
Morera per l’obra d’interiorisme Hotel Somiatruites.

Homenatge pòstum al dissenyador gràfic “Saya”, Lluís Velázquez 
Sayalero, que va recollir la filla Maite Velázquez.
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L’EVOLUCIÓ ÉS EN TU. 
TENIM ELS VEHICLES MÉS AVANÇATS. 
LA DECISIÓ ÉS TEVA.
Motor híbrid e-Boxer + Tracció 4x4 permanent (SAWD) + 
Sistema de reconeixement facial + 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**

des de
Entrada 9.663,02€ 
48 mesos T.A.E. 8,43%
Última quota 16.908,81€275€*

/mes

* Finançament del vehicle Subaru FORESTER 2.0i Hybrid CVT Sport Plus. Preu al comptat 32.950,00 €. Entrada 9.663,02 €. Termini de 48 mesos, 1 quota de 259,57 €, 46 quotes de 275,00 € 
i 1 quota de 16.908,81 €. Tipus deutor fix 6,95%. TAE 8,43% (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 % 815,04 €. Interessos 5.716,36 €. Import total del crèdit 24.102,02 €. Cost total del crèdit 6.531,40 €. Import total carregat 
29.818,38 €. Preu total a terminis 39.481,40 €. 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 Forester Eco Hybrid 6,7 (L/100 km) 8,1 (WLTP). Emissions
combinades de CO2. Gamma Forester Eco Hybrid (g/km) 185 (WLTP) 154 (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

El conseller Ramon Tremosa visita els terrenys que acolliran el futur 
campus universitari de ciències de la salut
El responsable del Departament d’Empresa i Coneixement afirma que “és una bona notícia que Igualada tingui aquesta 
ambició per ser ciutat universitària”

IGUALADA

Ahir dimecres, el conseller 
d’Empresa i Coneixement, 

Ramon Tremosa, va visitar 
la  c iutat  d ’ Igualada en 

una estada que es va iniciar a 
l’Ajuntament, amb la protocol-
lària signatura al Llibre d’Ho-
nor, i que ha tingut com a punt 
central la visita als terrenys de 
l’antic hospital que han d’aco-
llir el futur campus destinat a 
estudis universitaris de ciències 

de la salut de la Universitat de 
Lleida.

L’arquitecte municipal, Car-
les Crespo, va ser l’encarregat 
d’explicar els detalls tècnics del 
projecte del nou equipament. 
Posteriorment, l’alcalde, Marc 
Castells, va recordar l’aposta per 
convertir Igualada en una ciutat 
universitària i l’objectiu d’assolir 
la xifra de mil estudiants univer-
sitaris. També va destacar que es 
tracta d’un projecte que “suma 

per a tothom; per a la Universi-
tat de Lleida, que expandeix el 
seu abast territorial; per a la Ge-
neralitat de Catalunya, perquè 
muscula un país perquè no sigui 
un país amb el cap molt gros i el 
cos molt petit, i lògicament per 
a Igualada, perquè és important 
que una ciutat com Igualada tin-
gui aquest potencial universitari, 
que se suma al potencial trans-
formador que tindrà tota aques-
ta zona”. L’alcalde va insistir que 

“aquesta és una inversió molt 
necessària perquè és una aposta 
que ens aporta vocació de fu-
tur i vocació de ciutat potent, 
perquè volem liderar les ciutats 
mitjanes d’aquest país amb pro-
jectes emblemàtics com aquest”.

De la seva banda, Carles 
Capdevila Marqués, delegat del 
Rector pel Campus Universita-
ri d’Igualada-UdL, va destacar 
l’aposta estratègica de la Univer-
sitat de Lleida per fer arribar els 

estudis universitaris al territori i, 
en aquest sentit, va afirmar que 
“estem compromesos amb la 
ciutat d’Igualada i també agraïm 
la confiança de l’Ajuntament i 
del Govern de la Generalitat per 
tirar endavant aquest projecte”.

Finalment, el conseller Tre-
mosa va explicar que la visita 
d’ahir va servir per “explicar i 
confirmar el suport del Govern 
de Catalunya a aquest projec-
te, que permetrà a Igualada re-
forçar la seva centralitat i capi-
talitat universitària”. També va 
destacar la capacitat que el fu-
tur campus pot tenir per atrau-
re altres iniciatives i inversions, 
motiu pel qual considera que 
“és una bona notícia que Igua-
lada tingui aquesta ambició per 
ser ciutat universitària, perquè 
això li permet tenir un futur mi-
llor que el que ja té”. Tremosa 
va valorar, finalment, que “la 
pandèmia i les futures pandè-
mies que puguin venir fan que 
necessitem muscular encara més 
tots els estudis de ciències de la 
salut, la qual cosa dona encara 
més sentit a aquest projecte que 
avui presentem”.

El nou campus tindrà un cost 
de sis milions d’euros, amb apor-
tacions ja concretades de 2 mili-
ons per part de la Generalitat i 
2 milions per part de la Diputa-
ció de Barcelona. La previsió és 
que l’equipament pugui entrar 
en funcionament el setembre de 
2022.

L’Ajuntament aprova, per unanimitat, una moció contra la corrupció
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dijous passat va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 

montbuienc el ple ordinari de 
novembre, en el decurs del qual 
es van aprovar tots els punts de 
l’ordre del dia per unanimitat. Un 
dels principals punts va ser l’apro-
vació, pels 12 membres del con-
sistori assistents, d’una declaració 
presentada pels grups Ara Montbui 
i Som Montbui sobre la corrupció 
a Catalunya, i que també va tenir 
el suport dels cinc regidors del PSC 
Montbui assistents a la sessió.

El ple va ser el primer des de 
l’any 1987 sense l’exalcalde soci-
alista (1995-2019) i portaveu del 
grup PSC des de juny del 2019 Teo 
Romero en el consistori. El mateix 
dijous al matí es rebia a l’Ajunta-
ment la renúncia a l’acta de regi-

dor de Romero, condemnat a dos 
anys de presó, a quatre d’inhabili-
tació i a retornar 21.000 euros per 
un delicte continuat de malversació 
durant la seva presidència al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament. Aquesta sentència contra 
Teo Romero, en paraules de l’alcal-
de Jesús Miguel Juárez feia del tot 
necessària “la condemna d’aquests 
fets i un compromís sòlid contra 
aquestes pràctiques, que han carac-
teritzat una manera de fer política 
i un determinat moment històric. 
L’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui rebutja amb contun-
dència els fets i les pràctiques con-
demnades. Els abusos de poder en 
benefici privat no poden quedar 
impunes”.

La declaració aprovada per 
tots els grups del consistori incloïa 

diferents acords, com ara rebut-
jar la corrupció en totes les seves 
formes i lluitar contra aquesta en 
tots els àmbits de la vida públi-
ca, promovent la qualitat demo-
cràtica, presidida per la dignitat i 
l’ètica. També es va aprovar unà-
nimement prioritzar amb caràcter 
d’urgència la Comissió d’Estudi per 
a l’elaboració del Codi Ètic de Bon 
Govern per adoptar mesures que 
vetllin per l’ètica i la integritat ins-
titucional.

Durant la mateixa declaració 
s’insta a l’exercici de totes les ac-
cions judicials disponibles per de-
fensar el nom de Santa Margarida 
de Montbui de qualsevol sospita 
per aquestes causes. També es po-
sa èmfasi en el compliment rigo-
rós de la llei en els mecanismes de 
control de la gestió de les adminis-

tracions públiques. I s’estudiarà a 
la Comissió d’Estudi per a l’elabo-
ració del Codi Ètic de Bon Govern 
la retirada dels honors públics a 
les persones corruptes en totes les 
seves modalitats: plaques comme-
moratives, estàtues, condecoraci-
ons, etc. 

L’Alcalde montbuienc també 
va recordar que l’únic objectiu 
d’aquestes mesures és “defensar 
el nom de la ciutadania de Santa 
Margarida de Montbui, treballa-
dora i honesta, i lamentar profun-
dament l’estafa econòmica i moral 
a la qual els corruptes ens han sot-
mès”.

La regidora de Som Mont-
bui-ERC Isabel Guerrero González 
va explicar el compromís del seu 
partit en la lluita contra la corrup-
ció, la importància de la declaració 

aprovada, i va mostrar-se conven-
çuda de la necessitat de “passar 
pàgina entre totes i tots”. De la 
seva banda, el portaveu del PSC 
Montbui en el ple de dijous Josep 
Palacios va recordar també que 
“no és tan fàcil tirar endavant tot 
el que acordem avui, ja que pot 
portar crispació a determinats ni-
vells. Però passem pàgina i enca-
rem una nova etapa, amb renova-
ció d’idees i nous projectes”.

Abans de la votació, el batlle 
montbuienc va agrair les gesti-
ons realitzades pels tres grups del 
consistori per consensuar una de-
claració aprovable per tothom, i 
va recordar que“és el moment de 
tornar a començar. Tenim l’obli-
gació d’entendre’ns, vindran dies 
molt durs i complicats i cal tendir 
ponts”.
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El Consell Comarcal ofereix als ajuntaments 
un renovat Catàleg de Serveis amb 120 
línies de suport per a l’any 2021
El president, Xavier Boquete, recorda que les institucions de 
proximitat tenen el deure de prestar els serveis més complets i propers 
a la ciutadania

El Consell Comarcal i l’Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central atorguen a 6 gestories 
de l’Anoia el segell que les distingeix com a 
impulsores de cooperatives
Aquestes empreses i professionals de la comarca han completat una 
formació sobre economia social i cooperativa i es comprometen a 
promoure el model cooperatiu

El Consell Comarcal de l’Anoia 
posa a disposició dels ajunta-

ments del territori, des d’aquesta 
tardor, el Catàleg de Serveis 2021, 
un document que recull més d’un 
centenar de serveis i que resulta 
d’especial utilitat, sobretot per a 
aquells consistoris més petits.

Aquesta àmplia oferta es con-
creta, específicament, en cent vint 
línies de suport, classificades en 
els àmbits de Promoció Comarcal i 
Desenvolupament Econòmic; Estra-
tègies per a l’Ocupació; Oficina de 
Consum Comarcal; Ensenyament; 
Joventut; Serveis Socials Bàsics; In-
fància, Adolescència i Família; Ve-
llesa; Discapacitat i Salut Mental; 
Ciutadania i Convivència; Igualtat i 
Inclusió; Servei Comarcal de Català; 
Transició Energètica; Camins Ru-
rals, Prevenció d’Incendis i Obres; 
Infraestructures i Serveis; Medi Am-
bient; Urbanisme; Control d’Acti-
vitats; Oficina Local d’Habitatge; 
Avaluació Ambiental; Fons FEDER; 
Recursos Humans; i Assistència en 
Certificats Digitals, Telecomunicaci-
ons i Suport Informàtic.

El president del Consell Comar-
cal, Xavier Boquete, recorda que 
“travessem moments complexos; 
l’arribada de la pandèmia ha tingut 
un greu impacte en la salut de les 
persones, ha suposat una brusca 

aturada de l’activitat i tindrà, se-
gur, unes conseqüències socials i 
econòmiques que ara mateix enca-
ra no podem preveure”. Per això, 
apunta que “és en aquest context 
que les administracions, molt es-
pecialment aquelles més properes 
a la ciutadania com som els ajun-
taments i els consells comarcals, 
tenim el deure de fer els màxims 
esforços per a prestar els serveis 
més complets i propers als nostres 
veïns i veïnes”.

Aprovació en el ple del 
mes de novembre

El nou Catàleg de Serveis 2021 
es va aprovar en el Ple Comarcal de 
dimarts passat, que es va celebrar 

novament en format virtual, i en la 
mateixa sessió es van abordar altres 
temes d’interès de la institució.

També es va donar lectura al 
“Manifest del 25-N, Dia Internacio-
nal per l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones”, es van aprovar 
convenis per a la constitució de les 
taules de mobilitat del Penedès i 
la Catalunya Central i relatius al 
programa “Anoia Terra de Castells” 
i es va aprovar la licitació del con-
curs per a la prestació del servei 
de recollida selectiva a cinc muni-
cipis de l’Anoia. També va prendre 
possessió de l’acta de conseller Roc 
Farreras, pel grup de la CUP, i es va 
aprovar la moció “Exigim seguretat 
als centres”.

Aquesta tardor, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Ateneu 

Cooperatiu de la Catalunya Cen-
tral han organitzat el curs per a 
l’obtenció del distintiu Segell Coo-
pera 2020, que identifica aquells 
professionals de l’assessoria i la 
gestoria que han completat una 
formació sobre economia social i 
cooperativa i que es comprometen 
a promoure el model cooperatiu. 
L’aposta per l’economia social i 
solidària és precisament una de les 
apostes del departament de Pro-
moció Econòmica de l’ens comar-
cal.

Dimarts passat es va lliurar el 
Segell Coopera 2020 als sis des-
patxos i professionals que n’han 
estat mereixedors: Despatx Imma 
Serra, Àlex Julien, Grup Carles, Ed-
mon’s Assessors, JM Morros i Poch 
i Ruana. Els encarregats de fer-ne 
l’entrega han estat el vicepresident 
primer del Consell Comarcal, Jor-
di Cuadras, i les representants de 
l’Ateneu Cooperatiu, Alba Rojas i 
Blanca Pellicer.

Durant l’acte, Jordi Cuadras va 
recordar que “amb aquesta acció 
empoderem les gestories de la co-
marca perquè puguin assessorar i 
acompanyar projectes d’economia 
social i solidària. El cooperativis-
me és una forma de crear ocupa-

ció al territori i de fer-ho amb una 
vocació marcadament social. De 
fet, és un dels punts recollits als 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible que marca l’ONU i que 
seguim des de la institució. Al Con-
sell treballem per ser una comarca 
amb una economia plural i creiem 
que, en la reconversió econòmica 
de l’Anoia que cal impulsar per 
afrontar la crisi de la Covid-19, els 
projectes lligats a l’economia social 
i solidària poden sorgir amb força i 
crear ocupació”.

El curs ha constat de quatre 
sessions, les tres primeres adreça-
des a professionals i despatxos que 
participaven per primera vegada al 
curs o bé per a assessories i gestori-
es que ja tenien el Segell però vo-

lien aprofundir o reciclar. La prime-
ra sessió tenia una part introductò-
ria i es va abordar el règim societa-
ri i laboral de les cooperatives; la 
segona tractava el règim econòmic 
i, la tercera, el règim fiscal i comp-
table. També es va fer una darrera 
sessió adreçada a tothom, però es-
pecialment a assessories i gestories, 
que els va permetre revalidar el 
Segell Coopera.

Les gestories han rebut, doncs, 
un segell que acredita que tenen 
coneixements i capacitat suficients 
per informar i assessorar cooperati-
ves, tant per a la seva nova creació 
com per a laa gestió i presentació 
de documentació fiscal o compta-
ble, un cop ja es troben en funci-
onament.

Se segueix renovant 
l’enllumenat públic

CAPELLADES

Aquests dies, la substitució de 
l’enllumenat públic per un de 

més eficient s’està materialitzant a 
la Ronda del Capelló.

L’Estudi de l’optimització ener-
gètica de l’enllumenat públic ela-
borat per la Diputació de Barcelo-
na el novembre de 2018 té com a 
objecte millorar la contaminació 
lluminosa i reduir la despesa ener-
gètica de l’enllumenat exterior. 
L’actuació consisteix en substituir 
a tecnologia LED les lluminàries 
de major contaminació lluminosa 
i major consum energètic (llumi-
nàries tipus globus transparents i 
translúcids amb làmpades de vapor 
de sodi) amb l’objecte de prote-
gir el medi nocturn i disminuir les 
potències en els quadres elèctrics 
d’on pengen les línies d’enllume-
nat exterior.

De moment ja s’han substitu-
ït les lluminàries de la zona del 
Rec del Corronaire, on s’ha apro-
fitat per modificar la distribució 

dels bàculs-fanals i revisar tota la 
instal·lació. També l’equipament 
municipal del Cementiri i els Jar-
dins de Mossèn Pere Ribot han vist 
renovat el seu enllumenat amb un 
sistema d’alt rendiment lumínic 
que permet una millor eficiència 
de l’equip i de la instal·lació amb 
un mínim consum.

Els propers dies es farà la subs-
titució d’una part de la plaça d’Es-
panya i del carrer Abat Muntades. 

L’alcalde i regidor d’espais pú-
blics i sostenibilitat, Salvador Vives, 
destaca com “al Rec del Corronaire 
i als Jardins de Mossèn Pere Ribot 
(Jardinets) es pot apreciar la mi-
llora de la il·luminació i de més 
seguretat per a les capelladines i 
capelladins a la nit amb una major 
àrea il·luminada sota el punt de 
llum. Aquest canvi és una de les 
accions de millora mediambiental 
en la reducció del consum d’ener-
gia, en estalvi econòmic i en menys 
contaminació lumínica.

Vols formar part d’una 
parella lingüística? Apunta’t 
al Voluntariat per la llengua: 
és fàcil, divertit i enriquidor! 

El Voluntariat per la llengua (VxL) 
és un programa que consisteix a 

formar parelles lingüístiques com-
postes per un voluntari, que parla 
català fluidament, i un aprenent, 
que en té coneixements bàsics i vol 
adquirir fluïdesa.

El VxL ofereix dues modalitats: 
presencial (les parelles han d’as-
sistir al lloc de trobada que hagin 
acordat) i virtual (fan les trobades 
per mitjà de videoconferència o vi-
deotrucada, amb plataformes com 
ara Skype, Zoom, Whatsapp, etc.). 
En les circumstàncies actuals, el 
VxL es concentra ara en la forma-
ció de parelles lingüístiques només 
de modalitat virtual.

Amb l’objectiu de donar res-
posta a la demanda d’inscrits en 
la modalitat virtual, cal la parti-
cipació de voluntaris que vulguin 
dedicar una hora a la setmana a 
fer l’activitat.

A part d’ajudar una altra per-
sona a perdre la por i la vergonya 

de parlar la nostra llengua, el VxL 
també és una bona oportunitat 
per conèixer persones d’arreu del 
món i les seves cultures, la qual 
cosa aporta un munt d’avantatges: 
és una eina de coneixement mutu, 
de cohesió social, de solidaritat, de 
passar-s’ho bé; en definitiva, d’en-
riquiment personal.

Per a més informació podeu 
escriure un correu electrònic a 
mtroig@cpnl.cat o entrar al portal 
vxl.cat. 

El Voluntariat per la llengua 
(VxL), que aquest mes de novem-
bre ha arribat a les 150.000 pare-
lles des de la creació el 2003, és un 
programa impulsat per la Direcció 
General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya i ges-
tionat territorialment pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) a través dels 22 centres de 
normalització lingüística, com ara 
el CNL Montserrat.
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Finalitza amb èxit la 9a edició de l’Igualada Prepara’t 
sobre el nou mercat laboral
IGUALADA

La 9a edició de la Setmana de 
l’Ocupació - Igualada Prepa-

ra’t ha finalitzat amb èxit d’as-
sistència i bona puntuació per 
als i les assistents. Es tracta del 
projecte social impulsat conjun-
tament des de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia (UEA) i l’Ajun-
tament d’Igualada, amb l’ob-
jectiu de donar eines i acom-
panyament per a la recerca de 
feina en el nou mercat laboral 
a persones que en cerquen, que 
estan en situació d’atur o que 
busquen un canvi professional. 

Aquesta edició va aprofun-
dir els canvis que ha obert la 
pandèmia: sectors que creixen, 
un nou model de treball i noves 
maneres de treballar, que com-
porten molts reptes, ja sigui, per 
exemple, la necessitat vital de 
les eines informàtiques, per te-
letreballar o per afrontar amb 
èxit una entrevista de feina. 

El Prepara’t 2020 --que va 
arrencar el dilluns dia 16 i va fi-
nalitzar divendres passat-- es va 
realitzar íntegrament a través 
d’una plataforma virtual, dona-
des les circumstàncies generades 
per la pandèmia. Aquesta nove-
na edició va oferir dues propos-
tes clarament diferenciades: per 
una banda, sessions formatives 
amb experts i ponents recone-
guts, i per l’altra, el Connecta, 
l’activitat que uneix oferta i de-
manda de feina. 

Sessions formatives per 
donar eines per a la 
recerca de feina

En aquest sentit, el dilluns 
16 de novembre va tenir lloc la 
ponència “El Mercat Laboral a 
l’Anoia”, a càrrec del regidor 
de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Marcé, i el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan Do-
mènech. 

Per la seva part, Marcé va 
detallar els diversos progra-
mes que es desenvolupen des 
d’Ig-Nova Igualada, així com 
també les diferents línies i àre-
es d’actuació que es realitzen 
al servei de la ciutadania, com 
l’orientació, la prospecció i la 
formació: “Són els tres pilars 
que giren al voltant de les per-
sones. Des d’Ig-Nova i el depar-
tament d’ocupació treballem 
amb la millora constant per 
oferir la màxima qualitat dels 
nostres serveis”. El regidor tam-
bé va exposar que “la recerca 
de feina combina molts factors, 
entre ells la motivació, l’actitud 
positiva i l’autoconeixement. Po-
dem afrontar qualsevol repte o 
dificultat amb una actitud posi-
tiva”. 

Per la seva part, el president 
de la UEA va oferir una presen-
tació del teixit empresarial pro-
ductiu de la comarca, destacant 
que “l’Anoia és una comarca di-
versificada i basada en petites i 
mitjanes empreses” i que “és la 
comarca de Catalunya que ma-
jor especialització presenta en 
arts gràfiques i metal·lúrgia”. 
Tot i així, Domènech va animar 
tothom en la recerca de feina 
davant la situació generada per 
la pandèmia i va explicar que, 
tot i el context, hi ha empreses 
anoienques que cerquen perso-
nal: “Aprofiteu les eines del nou 

mercat laboral per aconseguir 
els vostres objectius”, va desta-
car. 

El president i el regidor van 
exposar les diverses accions que 
es desenvolupen, tant des del 
consistori com des de la patro-
nal, que destinen recursos i pro-
jectes per fomentar l’ocupació. 
Marcé va detallar els progra-
mes que desenvolupa d’Ig-Nova 
Igualada, mentre que Domènech 
va exposar la borsa de treball 
de què disposa la UEA, en què 
les empreses de l’Anoia associa-
des a l’entitat publiquen les se-
ves vacants, o el programa 30 
PLUS, que ofereix contractació 
subvencionada a les empreses 
per inserir persones d’entre 30 i 
45 anys. 

Seguidament va tenir lloc la 
conferència “Quin és el futur 
laboral que ens espera? Estratè-
gies per liderar el nostre projec-
te de vida”, a càrrec de Marta 
Zaragoza, economista, assessora, 
formadora, conferenciant i in-
vestigadora. Durant la sessió s’hi 
exposaren algunes de les claus 
del futur laboral, però també 
com liderar el propi projecte la-
boral, professional i/o emprene-
dor amb l’objectiu de donar la 
millor resposta als nous reptes 
presents i futurs. 

Zaragoza va animar a tots 
els assistents a utilitzar les no-
ves tecnologies: “La innovació 
i la creativitat han de ser eixos 
fonamentals. Sempre ens hem 
de transformar i donar la nostra 
visió més millorada. Les tecnolo-
gies han de formar part nostra 
sí o sí”. També va dir que “de la 
Covid-19 podem extreure coses 
positives com el teletreball. Ens 
ha donat més eficiència i més 
eficàcia. Estalviem recursos, te-
nim millor organització espai i 
temps, i també una millor con-
ciliació”. A més, va fer un repàs 
del futur dels sectors, en què 
apunta que les professions que 
més en tenen són les basades en 
les noves tecnologies, l’alimen-
tació, els serveis a l’empresa, el 
medi ambient, la salut física o 
mental, l’educació i el sector pú-
blic. 

El dimarts va ser el torn de la 
conferència “Com vendre’t avui 
dia per buscar feina”, a càrrec 
de Mónica Mendoza, psicòloga, 
conferenciant internacional, for-
madora, experta en intel·ligèn-
cia emocional, motivació, vendes 
i creixement personal. Durant la 
conferència motivadora, Mendo-
za va destacar la importància de 
potenciar les habilitats personals 
que no només ens permetran 
aconseguir els reptes laborals, 
sinó tenir una vida més plena, 
i va animar als i les assistents a 
fer autocandidatura: “Manifes-
teu el vostre talent i el vostre 
coneixement. No us frustreu si 
no us responen, això forma part 
de la vida” i va dir que “hem en-
trat en un entorn VUCA: volàtil, 
ambigu, complex i incert. Ara 
més que mai hem de treballar 
la identitat digital”, i per fer-hi 
front és molt important l’auto-
coneixement: “Ens hem de sa-
ber vendre i diferenciar-nos del 
mercat”. 

Després van tenir lloc dos ta-
llers a càrrec de Carlos Bella, do-
cent universitari, conferenciant, 
consultor i formador en habi-

litats directives i intel·ligència 
emocional. Uns tallers que van 
donar les eines necessàries per 
fer front a l’activitat posterior, 
al Connecta, l’espai relacional 
d’oferta i demanda de feina. 
En el primer taller, “Com fer un 
CV d’impacte”, Bella va desta-
car que “el CV ha de reflectir 
la vostra professionalitat, això 
és el que el fa atractiu de de-
bò. Serveix perquè algú que no 
et conegui agafi el telèfon i et 
truqui. No només ha de ser un 
recull del que has estudiat o fet, 
ha de ser un flyer dels serveis 
que ofereixes”, i que al CV hi ha 
de dir “qui ets, què sents, què 

ofereixes. Això és un CV eficient 
perquè sigui la clau per fer un 
procés de selecció òptim i amb 
èxit”. 

En el segon taller impartit 
per Bella, “Com preparar-te per 
a una entrevista virtual”, l’ex-
pert va destacar que “les entre-
vistes de feina virtuals han vin-
gut per quedar-se”, i va donar 
consells als i les assistents per 
fer-hi front. 

32 ofertes de feina al 
Connecta

Els dies 18, 19 i 20 de no-
vembre va tenir lloc el Connecta, 
que després de l’èxit de la darre-

ra edició enguany ha presentat 
la novetat de celebrar-se durant 
tres dies consecutius. Es tracta 
d’un espai creat per generar 
oportunitats i reactivar l’ocupa-
ció i les oportunitats de treball 
del nostre territori, és a dir, un 
punt de trobada entre empreses 
que cerquen personal per a les 
seves plantilles i persones que 
busquen feina. 

El Connecta d’enguany ha 
presentat un total de 32 ofertes 
de feina de dotze empreses de 
la comarca amb diferents perfils 
sol·licitats: des de vacants més 
tecnològiques fins a perfils com 
llicenciats/des en ADE, auxiliars 
administratius/ves, peons, opera-
ris, entre d’altres. En aquest sen-
tit, una quarantena de persones 
han presentat les seves correspo-
nents candidatures i s’han entre-
vistat amb les empreses que par-
ticipaven en aquesta acció. Les 
empreses que s’han presentat al 
Connecta valoren positivament 
aquest esdeveniment i desta-
quen la novetat en gestionar-ho 
a través de la plataforma online, 
que, tot i ser una aposta arrisca-
da, ha donat molt bon resultat, 
ja que algunes ja han trobat els 
candidats i han pogut tancar les 
ofertes de feina. 

L’organització celebra la bo-
na entesa per ajudar a les per-
sones fomentant l’ocupació i 
oferint eines per a la motivació 
i recerca de feina; així com, a la 
vegada, ajudar al teixit empresa-
rial a captar talent. 
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171 nous alumnes comencen primer curs 
al Campus Universitari Igualada-UdL

La diputada Carolina 
Telechea visita Tinda Europa, 
una empresa reinventada en 
temps de pandèmia

IGUALADA

La diputada Carolina Telechea, 
acompanyada d’Enric Conill i 

Montserrat Argelich, d’ERC Igua-
lada, van visitar l’empresa Tinda 
Europa, una empresa d’estampació 
amb més de 25 anys al sector i que, 
adaptant-se a la situació actual 
que vivim per la Covid, ha incorpo-
rat al seu ventall de productes un 
element essencial actual: les mas-
caretes.

Després de la reunió amb 
l’equip directiu i la salutació als i 
les treballadores, els han explicat 
tots els assajos que han fet amb 
LEITAT per poder desenvolupar les 
diferents línies de mascaretes per 
donar les màximes garanties de 
protecció i respirabilitat. A més, 
van poder visitar les instal·lacions i 
van veure també tota la producció 
del que fins fa uns mesos els ocu-
pava tota la producció, que és l’es-
tampació de teixits per sublimació.

La diputada i el portaveu van 
estar molt interessats en el sistema 
de producció que es fa servir a Tin-
da Europa, on les noves tecnologi-
es, sostenibles i amb gran respecte 
pel medi ambient, són l’eix de la 
producció, en què tots els residus 

produïts són reciclats i la produc-
ció es fa sense consum d’aigua. 
L’ús de teixits intel·ligents, en què 
Catalunya és puntera, ha de servir 
per posicionar empreses com Tinda 
Europa en el focus d’atenció co-
mercial mundial.

Totes dues parts han posat en 
comú la necessitat de donar suport 
a l’empresa local i s’han compro-
mès a treballar per fer-ho possible 
i a crear la xarxa local per tal de 
trobar sinergies col·laboratives en-
tre empreses igualadines.

La diputada i el portaveu del 
grup municipal d’ERC Igualada van 
expressar el seu compromís de tre-
ballar per la millora de la comuni-
cació entre el sector empresarial, 
l’emprenedoria i l’administració, 
un compromís que es portarà a 
Madrid, a la Generalitat i a la capi-
tal de la comarca.

El compromís d’Esquerra Repu-
blicana al territori és seguir teixint 
xarxes i obrint canals per donar 
suport a empreses, emprenedors i 
emprenedores del nostre territori, 
i aquesta és una de les moltes vi-
sites que hi ha programades per a 
les properes setmanes.

IGUALADA

Un total de 171 nous alumnes 
han començat el primer curs 

dels graus i dobles graus del Cam-
pus Universitari Igualada-UdL. La 
vicerectora d’Ordenació Acadè-
mica i Qualitat, Paquita Santiveri, 
va parlar, la setmana passada en 
roda de premsa, sobre les dades de 
matrícula del curs 2020-2021 de la 
Universitat de Lleida (UdL), on des-
tacava l’augment global d’estudi-
ants matriculats a la UdL, també al 
Campus Universitari Igualada-UdL. 

En el cas del campus de la ca-
pital de l’Anoia, Santiveri va quali-
ficar d’exitosa la posada en marxa 
del nou grau en Administració i 
Direcció d’Empreses, que ha co-

bert totes les places disponibles, 
matriculant finalment 44 estudi-
ants. Pel que fa als estudis de Cièn-
cies de la Salut que s’imparteixen a 
Igualada, el grau en Infermeria ha 
omplert, també, totes les places, 
amb 45 alumnes de nou ingrés. El 
doble grau en Nutrició Humana i 
Fisioteràpia compta enguany amb 
20 estudiants matriculats al primer 
curs, cobrint també el 100% de les 
places ofertades. 

Per la seva banda, l’Escola Po-
litècnica Superior de la UdL suma 
62 nous estudiants al campus de 
la capital de l’Anoia; al tronc comú 
d’Enginyeria Química i Enginyeria 
en Organització Industrial i Logísti-
ca s’hi han matriculat 35 persones, 

cobrint el 58% de les places dispo-
nibles, el que suposa més del doble 
de matriculats respecte el curs an-
terior. Mentre que el grau en Tèc-
niques d’Interacció Digital i Com-
putació ha atret 27 nous alumnes, 
un 67% de les places ofertades. 

Pel que fa als màsters del Cam-
pus Igualada-UdL, Paquita Santiveri 
ha apuntat que enguany no s’ha 
ofertat el màster en Enginyeria del 
Cuir, uns estudis que s’estan repen-
sant per poder-los oferir en un for-
mat renovat de cara al curs vinent. 

Sobre la procedència de l’alum-
nat del campus de la Universitat 
de Lleida a Igualada, la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 
ha explicat que es nodreix princi-
palment de persones de la provín-
cia de Barcelona, sent la comarca 
de l’Anoia la que més estudiants 
aporta al campus igualadí.

Amb la incorporació del nou 
estudiantat de primer, i un cop tan-
cat el període de matriculacions, el 
Campus Universitari Igualada-UdL 
compta amb un total de 472 alum-
nes en el curs 2020-2021. Pel que 
fa al nombre global d’estudiants, 
la UdL compta enguany amb 8.347 
alumnes de grau i 855 de màster.

S’instal·len càmeres de 
videovigilància a diferents 
punts del municipi 

Prop de 400 persones ja han dit la seva en 
el Procés Participatiu per triar els projectes 
municipals 
VILANOVA DEL CAMÍ

Fins a la setmana passada ja s’ha-
vien rebut prop de 400 enques-

tes en el marc del Procés Participa-
tiu, i encara es pot participar fins a 
demà divendres, 27 de novembre. 
Es pot fer de manera telemàtica, 
omplint el formulari que troba-
reu al web municipal o omplint 
l’enquesta de manera física. S’han 
repartit urnes en diversos espais 
municipals: a l’OAC del Casal de 
la Gent Gran, a l’Ajuntament o al 
Mercat Municipal.

Les persones empadronades a 
Vilanova del Camí, majors de 16 
anys, poden votar els projectes que 
vol que l’Ajuntament tiri endavant 
amb el pressupost del 2020. La but-
lleta que cal emplenar proposa tres 
categories. 

A la categoria A es poden mar-
car fins a dues propostes de les 5 
que es fan: la construcció d’una 
pista d’skateboard, millores al Ro-
vy, fanals solars al Parc Fluvial, mi-
llores al Mercat Municipal i la ins-

tal·lació de càmeres de vigilància 
en espais d’incidència incívica.

En categoria B només es pot 
marcar una proposta de les quatre 
que hi ha: la construcció d’una zo-
na infantil al Parc Fluvial, la instal-
lació de mobiliari urbà com bancs, 
jardineres i papereres; millores al 
centre polivalent de Can Papasseit 
i millores en les rotondes del mu-
nicipi.

I en la categoria C es poden 
marcar dues opcions de les 5 que 
contemplen la dotació d’estruc-
tures pensades per a infants als 
parcs, l’adquisició d’elements bi-
osaludables, decoració de Nadal, 
contenidors solidaris per a la reco-
llida de taps de plàstics i la subs-
titució de tanques fetes malbé al 
Parc Fluvial.

Debat de primàries de Junts a la Vegueria 
de la Catalunya Central i Penedès
Èxit de participació en el debat 

de primàries de Junts per Cata-
lunya a la Vegueria de la Catalu-
nya Central i el Penedès. Dels can-
didats per optar a la presidència 
n’han format part Laura Borràs, 
Damià Calvet i Jordi Ferrés, mode-
rats per Joel Reguant. 

La coordinadora de la Ve-
gueria Central, Montse Girbau, i el 

de la Vegueria del Penedès, Robert 
Monzonis, van donar la benvingu-
da a tots els candidats i van agrair 
la seva presència al conjunt de les 
nostres comarques. 

Segons el reglament de primà-
ries aprovat pels afiliats de Junts, 
en un procés plenament democrà-
tic i transparent, els candidats a la 
presidència van fer un debat per 

tal d’explicar la seva candidatura, 
que serà votada el proper dia 29 
de novembre.

L’acte va ser molt participatiu, 
amb una gran varietat de pregun-
tes formulades pels afiliats.

Cal destacar la coincidència a 
respectar el resultat sorgit de les 
urnes l’1 octubre, i portar a terme 
el país cap a la República Catalana.

JORBA

L’Ajuntament de Jorba ha comen-
çat la instal·lació de sis càmeres 

de videovigilància a diverses ubi-
cacions del municipi com a mètode 

dissuasiu i de control davant possi-
bles actes d’incivisme o vandalisme 
a la via pública.

Els darrers actes que han em-
brutat i malmès el mobiliari urbà, 
sumat a l’abocament d’escombra-
ries o runa on no toca, o no reco-
llir els excrements dels animals de 
companyia entre altres pràctiques 
incíviques, ha portat a l’Ajunta-
ment prendre aquesta decisió. Així, 
en els pròxims dies es posaran en 
marxa les càmeres que estan situ-
ades al voltant de l’Ajuntament, 
el consultori, l’escola, la piscina i 
camp de futbol, el parc 11 de Se-
tembre i del Pla de Torroella.

La inversió que ha fet l’Ajunta-
ment per instal·lar aquests disposi-
tius és de 18.000 euros, finançada 
en un 57% per un ajut per a la 
dinamització territorial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

L’alcalde, David Sánchez, expli-
ca que la càmera de videovigilàn-
cia vol ser abans de res un element 
de dissuasió i de prevenció, però 
que si convé es farà servir com a 
prova per sancionar aquells que 
infringeixin les ordenances.
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Excel·lent participació dels comerços a la 
campanya “Vilanova té premi”

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es va donar 
el tret de sortida a la campa-

nya “Vilanova té premi” amb una 
excel·lent participació dels comer-
ços. Fins al 30 de novembre, les 
compres que es facin als establi-
ments adherits es premiaran amb 
una butlleta que entrarà en el sor-
teig de 80 premis: 30 caps de set-
mana per a dues persones en un 
establiment rural de la comarca i 
50 vals de compra de 100 euros 
que revertiran de nou en el comerç 
local.

L’objectiu de la campanya és 
doble, assenyala el regidor de Pro-
moció Econòmica, Jordi Barón. Per 
una banda, incentivar el consum en 
el comerç de proximitat, i de l’altra, 
oferir la possibilitat a les famílies 
de redescobrir turísticament la co-
marca. 

Des de l’inici de la pandèmia, 
explica Jordi Barón, l’Ajuntament 
treballa intensament i de manera 
transversal per donar suport al 
teixit empresarial i comercial del 
municipi. “El comerç”, diu Ba-
rón, “és una de les apostes clares 
d’aquest govern”.

A banda de la campanya “Vi-
lanova té premi”, la regidoria ha 
posat a l’abast del comerç local 
diferents recursos tècnics. El pri-
mer, amb l’objectiu d’apropar les 
noves tecnologies als comerços, 
va començar amb un webinar so-
bre WhatsApp Business, una eina 

senzilla i útil per incentivar les 
vendes, explica el regidor.

Una vintena de comerços van 
participar en aquesta iniciativa 
que, en una segona fase, destina 
un paquet d’hores per fer asses-
soria individualitzada. 

El segon eix en què treballa 
la regidoria de Promoció Econò-
mica és el suport emocional als 
comerços, dirigit també a l’aug-
ment de les vendes.

Com a tercera línia d’acció, 
la regidoria ha posat a disposi-
ció dels comerços un recurs de 
creació i generació de continguts 
audiovisuals amb l’objectiu de 
promocionar productes o serveis 
a les xarxes socials.

Més il·luminació i 
decoració als carrers per 
reforçar la campanya de 
Nadal

A banda d’aquests tres ei-
xos d’acció, la regidoria ha fet 
una inversió important amb la 
voluntat de reforçar la campa-
nya de Nadal. Una campanya que 
enguany, per les circumstàncies 
actuals, serà molt diferent a les 
anteriors. El regidor ha anunciat 
que s’ha optat per incrementar 
la il·luminació i la decoració na-
dalenca dels carrers i places del 
municipi, que també s’ambienta-
ran amb un fil musical durant tot 
el mes de desembre i fins després 
de Reis.

Barón explicà que treballen 
conjuntament amb Vilanova Co-
merç perquè la campanya de Nadal 
sigui ben reeixida, malgrat que no 
puguin fer-se activitats tradicionals 
com la Fira. 

L’alcaldessa, Noemí Trucharte, 
anima els comerciants a participar 
de les accions que ha preparat Pro-
moció Econòmica amb la voluntat 
de promocionar el comerç de pro-
ximitat i incentivar les compres al 
municipi. “Darrera de cada botiga 
hi ha una família que viu del què 
ven”, recorda l’alcaldessa.

Des del mes de març, l’Ajun-
tament ha treballat per tirar en-
davant un paquet de mesures i 
accions per fer front a la Covid i 
els efectes devastadors que ha tin-
gut en tots els àmbits. La màxima 
prioritat, diu Trucharte, “ha estat 
sempre la de garantir que ningú es 
quedi enrere, ni ara, ni mentre duri 
el procés de recuperació”.  

Durant aquests mesos de pan-
dèmia, ha explicat l’alcaldessa, 
l’ajuntament ha creat diferents aju-
des i incentius per al comerç, els 
autònoms i les petites i mitjanes 
empreses. Abans de l’estiu es va 
aprovar una línia d’ajudes econò-
miques directes de 40.000 euros 
per al comerç local i una altra línia 
d’ajudes en forma de microcrèdits 
de 80.000 euros.

També es va acordar l’ampli-
ació excepcional de les terrasses 
dels bars i restaurants, i ha boni-
ficat la taxa d’ocupació de la via 
pública amb una inversió de 17.000 
euros. Així mateix, s’ha bonificat al 
100% la taxa d’ocupació d’espai als 
emprenedors Viver d’Empreses del 
Centre d’Innovació Anoia i s’han 
invertit 7.000 euros en el projecte 
Conca Comerç, per impulsar el con-
sum de productes de proximitat. 

A banda d’aquestes ajudes 
directes o indirectes al teixit pro-
ductiu local, l’Ajuntament ha creat 
diferents partides per mitigar l’im-
pacte que aquesta crisi ha provocat 
en els col·lectius més vulnerables.

El director de l’ACA visita 
les obres del nou col·lector 
d’aigües residuals

COMARCA

El director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua --ACA--, Lluís Ridao, 

va visitar, ahir dimecres sobre el 
terreny, l’estat dels treballs del nou 
col·lector d’aigües residuals que 
millorarà el servei a quatre locali-
tats de la comarca de l’Anoia.

Les obres consisteixen en el 
desdoblament del col·lector d’ai-
gües residuals del sistema de sa-
nejament d’Igualada, que dona 
servei a quatre municipis de la co-
marca (Igualada, Vilanova del Ca-
mí, Òdena i Santa Margarida de 
Montbui). Els treballs, executats 
per l’UTE formada per les empre-
ses Companyia general d’Aigües 
de Catalunya i Arnó Infraestruc-
tures, tenen un pressupost superi-

or als 917.000 euros, tindran una 
durada de 5 mesos i consistiran 
en una conducció de prop de 300 
metres de longitud, que anirà pa-
ral·lela a l’actual. 

Els alcaldes d’Igualada i Vilano-
va del Camí, Marc Castells i Noemí 
Trucharte, van acompanya Ridao 
en la visita d’obres. Aquest desdo-
blament, que s’està duent a terme 
dins el terme municipal de Vilano-
va del Camí, duplicarà la capacitat 
hidràulica actual del tram i així mi-
llorarà globalment el sistema de 
col·lectors en alta. També es cons-
truiran tres noves arquetes, una de 
les quals s’encarregarà de repartir 
l’aigua entre els dos col·lectors. 
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Roger Argemí al disc de 
La Marató
IGUALADA

Després de ser protagonis-
ta i autor de la cançó “De la 

mano”, tema que vol donar visi-
bilitat a les malalties neuromus-
culars, Roger Argemí no atura la 
seva frenètica activitat musical i 
confirma una de les notícies que 
més il·lusió pot fer-li a un artista: 
participar al disc de “La Marató”.

Hi participa amb la cançó 
“Mots”, al costat de 
Maria Jacobs

Argemí forma part enguany 
d’aquest gran disc amb una cançó titulada “Mots”. Ho fa al costat de 

la vocalista Maria Jacobs cantant 
el tema original “Words”, un èxit 
a Europa el 1982. L’interpretava 
un francès d’origen tunisià, amb 
el pseudònim artístic d’F. R. David, 
fins aleshores guitarrista de Van-
gelis. “Mots” expressa el valor de 
les paraules en un moment com 
el de la pandèmia i la voluntat de 
dir “t’estimo” encara que sigui en 
condicions difícils.

Aquesta cançó s’ha produït als 
estudis Ten Productions de la mà 
del prestigiós productor Toni Ten.

El disc de La Marató 2020 con-
té 19 cançons i hi participen 30 
artistes nacionals i internacionals. 
Es posarà a la venda en format 
físic el diumenge 29 de novembre, 
al preu de 10 euros, amb els diaris 
d’àmbit català, i a la botiga en lí-
nia de TV3. Digitalment, es podrà 
reservar a través d’iTunes a partir 
de l’11 de novembre. El disc es po-
drà escoltar en streaming a Apple 
fins al 31 de gener, i fins al 31 de 
març es podrà escoltar gratuïta-
ment tot el fons musical d’Apple. 
El CD consolida l’edició en suport 
ecològic i reciclable.

Aturat temporalment el 
projecte per a la instal·lació 
de plaques solars a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal
LA POBLA DE CLARAMUNT

Entre els principals eixos de l’acció 
municipal previstos per l’equip de 

govern per a l’actual mandat, desta-
ca l’impuls a l’ús d’energies renova-
bles en els equipaments públics en 
el marc de la lluita contra el canvi 
climàtic. El ple municipal celebrat 
aquest 18 de novembre havia de 
permetre donar una primera pas-
sa endavant significativa en aquest 
sentit amb l’aprovació de la modifi-
cació de crèdit que facilités disposar 
del finançament necessari, voltant 
els 28.000 euros, per a la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal.

En tot cas, tant els cinc regidors 
del grup municipal Avancem per 
la Pobla com el regidor no adscrit, 
Albert Duran, tiraven enrere l’apro-
vació del finançament proposat per 
a l’actuació coincidint, en tots dos 
casos, en considerar que no se’ls 
havia informat adequadament del 
projecte. Per la seva banda, l’alcalde 
Antoni Mabras argumentava que 
des del 9 de novembre, el mateix 
dia en el què es va rebre el pressu-
post i els detalls de la instal·lació 
prevista, es va fer arribar a ambdós 
grups la documentació de la qual es 
disposava, convidant als correspo-
nents portaveus a realitzar les con-
sultes que es consideressin necessà-
ries. En qualsevol cas ambdós grups 

es mantenien en la seva postura i 
votaven en contra de la modificació 
de crèdit aturant el primer projecte 
d’instal·lació de plaques solars foto-
voltaiques.

El govern municipal a l’Ajun-
tament de la Pobla de Claramunt 
té previst desenvolupar, a més del 
projecte a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, un conjunt d’instal·lacions de 
plaques solars en alguns dels princi-
pals equipaments del municipi com 
són el propi edifici consistorial o 
l’escola Maria Borés, on s’ampliaria 
el sistema ja existent per tal de po-
der donar servei durant l’estiu a la 
piscina municipal. Els pressupostos 
d’aquest 2020 contemplen una par-
tida de 45.000 euros per a aquests 
treballs que es troba lligada a una 
subvenció ja sol·licitada. Davant la 
possibilitat que no sigui acceptada 
i per tal de garantir l’inici de les ins-
tal·lacions, es proposava l’operació 
que finalment ha estat rebutjada.

La campanya per censar els animals de 
companyia continua activa fins dilluns

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament està actualitzant 
el cens de gossos, gats, fures i 

altres animals de companyia, un 
tràmit senzill i gratuït que es pot 
fer per telèfon al 93 805 44 11 

extensió 2, o omplint el formulari 
que hi ha al web municipal. També 
es pot fer de manera presencial 
però, en aquest cas, cal demanar 
cita prèvia per telèfon.

El cens demana les dades del 
propietari, les dades de l’animal 
i, posteriorment, els propietaris 
hauran d’aportar físicament algun 
document acreditatiu de l’animal, 
com la cartilla veterinària, i signar 
el registre.

L’analítica ADN es pot fer 
a qualsevol de les dues clíniques 
autoritzades a Vilanova del Camí, 
ADN Veterinari (938585880) o Vi-
lavet Veterinaris (937827801). S’ha 
de concertar dia i hora per fer la 
prova de manera anticipada per 
telèfon.

Les proves seran gratuïtes per 
als propietaris que hagin censat 
als seus gossos abans del 30 de no-
vembre. A partir d’aquesta data, el 
cost de la prova anirà a càrrec dels 

propietaris. Les noves adopcions o 
naixements tindran un mes per fer 
proves sense cost.

La clínica veterinària facilitarà 
un codi genètic que quedarà re-
gistrat en una placa identificativa 
de l’animal que, passats uns dies 
des de la prova, es podrà passar a 
recollir per Serveis Socials. La placa 
amb un codi QR s’haurà de penjar 
al collar del gos.

Quan es faci l’analítica ADN, la 
clínica veterinària també els lliura-
rà una ampolla plegable,obsequi 
de l’Ajuntament, per poder diluir 
els orins dels animals a la via pú-
blica.

El codi del perfil genètic obtin-
gut a les analítiques serà útils per 
identificar, en una segona fase, les 
defecacions de la via pública, i així 
poder sancionar els propietaris in-
cívics. L’incompliment de la norma-
tiva vigent pot comportar multes 
de 300 a 700 euros.

L’únic camí, el consens
LA POBLA DE CLARAMUNT

Carta en resposta a la nota 
de premsa “Aturat el projec-

te per a la instal·lació de pla-
ques solars a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal” redactat per l’equip 
de govern format per Antoni 
Mabras, M. Pau Castaño, Frederic 
Marí, Berta Pons i Montse Sanou, 
en nom de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt.

Recentment l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, format pels grups 
municipals de Participa i del PSC-
PSOE, ha distribuït un article amb 
certes imprecisions que, al nostre 
parer, no descriuen ni infonen 
correctament sobre la desapro-
vació de la modificació de crèdit 
8/2020 del pressupost municipal. 

En el darrer Ple l’alcalde, An-
toni Mabras , va presentar una 
modificació de crèdit on es re-
tiraven crèdit de les partides de 
festa major i de reparació man-
teniment i conservació de voreres 
i vials  per un import de 45.000 
euros  i es creaven partides de 
petites inversions en adquisició 
de maquinaria i instal·lacions tèc-
niques de diverses regidories o 
equipaments. Com ja era costum 
amb les maneres de governar del 
present però també del passat, 
aquesta modificació de crèdit no 
va ser consensuada ni explicada 
fins el mateix Ple. També es de 
costum en aquest mandat bar-
rejar “naps amb cols” per poder 
pressionar a tots els regidors per 
votar a favor ja que sinó s’aprova 
la modificació el funcionament 
ordinari dels serveis i equipa-
ments que atenen directament 
als pobletans i pobletanes que-
den afectats. La Pobla hi guanya, 
candidatura de les darrers elec-
cions municipals representada 
pel regidor Albert Duran, sempre 
hem denunciat aquesta pràctica 
de l’actual equip de govern i que 
ha provocat en les darreres mo-
dificacions pressupostaries el fet 
de separar lògicament les pro-
postes de modificació, obtenint 
l’aprovació de les modificacions 
tant pel nostre vot a favor, per 
exemple la redacció del projecte 
del centre de dia, o per la nostra 
abstenció. Aquesta modificació 
en el darrer Ple  no va ser una 
excepció. Durant el Ple l’alcalde 

va determinar la separació de les 
modificacions pressupostaris amb 
dues propostes, una va ser apro-
vada amb la nostra abstenció i 
l’altra va ser rebutjada pels mo-
tius que tot seguit detallem: 

El  Ple ordinari  del 16 de se-
tembre, la Pobla hi guanya, va 
presentar una “moció per la cre-
ació d’una ordenança municipal 
per la promoció de les instal·la-
cions d’autoconsum amb ener-
gia fotovoltaica en el municipi” 
aquesta va ser aprovada amb 9 
vots a favor i 2 abstencions de 
regidors de govern. En aquesta 
moció mostraven el gran interès 
en el desenvolupament d’accions 
per fomentar l’energia fotovol-
taica; dos mesos després no s’ha 
desenvolupat cap reunió ni pro-
posta, evidenciant el poc interès 
que té l’equip de govern en tirar 
endavant aquesta ordenança i 
el compliment de la moció, tal i 
com ha passat amb tantes altres 
mocions.

El 9 de novembre, vam rebre 
el correu de l’alcalde informant 
de la possible modificació pres-
supostaria i adjuntant 4 docu-
ments elaborats per una empresa 
privada; en cap cas, projectes o 
informes emesos pels tècnics mu-
nicipals. Nosaltres vam respondre 
al dia següent preguntat per la 
moció presentada anteriorment, 
atenent que crèiem que una co-
sa havia de ser conseqüent amb 
l’altra i la resposta va ser que en 
parlaríem després del Ple.

La modificació pressupostaria 
8/2020 proposava un augment 
de 28.000 euros d’una partida 
ja existent de 45.000 euros re-
sultant un crèdit final de 73.000 
euros per un projecte que estava 
pressupostat per 27.003 euros. 
Tot i això, vam mirar d’enten-
dre els motius explicats i que al 
nostre parer, venien a dir que 
l’ajuntament no ha rebut les sub-
vencions de 45.000 euros que te-
níem previst al pressupost per fer 
alguna instal·lacions fotovoltaica 
i ara l’equip de govern ho volia 
pagar amb diners dels contribu-
ents.

En aquest punt, se’ns va ex-
plicar que aquesta instal·lació era 
l’inici d’un conjunt d’instal·laci-
ons de plaques solars que s’ubi-
carien en alguns dels principals 

equipament del municipi. Nosal-
tres vam qüestionar la idoneïtat 
d’iniciar aquestes instal·lacions 
en un edifici que durant el dia 
solar majoritàriament està tancat 
o amb un us d’energia elèctrica 
molt baix. Edificis com l’ajunta-
ment o l’escola, són edificis que 
creiem que se’n podia treure un 
rendiment més elevat de la inver-
sió realitzada,  tant per l’estalvi 
econòmic com d’emissió de CO2. 
Tanmateix no coneixíem cap Pla 
general ni estudi dels edificis 
municipals per realitzar aquestes 
instal·lacions. I en el cas que exis-
tís, als regidors que no estem al 
govern, no se’ns ha permès parti-
cipar en la seva elaboració. 

En  darrer terme, vam mos-
trar el nostre desacord en la ma-
nera de fer de l’equip de govern, 
que continua governant en mi-
noria  sense tenir en compte els 
regidors i regidores sense respon-
sabilitats de govern. Durant un 
any i mig hem estat informant 
que aquesta manera de governar 
no ens agradava i l’alcalde amb 
l’equip de govern únicament ha 
canviat la seva manera de funci-
onar per tal d’aprovar la modi-
ficació d’ordenances fiscals. Al 
principi de mandat vam creure 
en les paraules de l’alcalde que 
demanava consens  per treballar 
per la Pobla de Claramunt. Però 
cada dia que passa, aquestes pa-
raules s’envaeixen més. 

Per aquest motius vam vo-
tar en contra de la proposta de 
modificació pressupostaria. No-
saltres estem plenament d’acord 
amb projectes d’energia solar, 
minimitzar pol·lució i establir 
una sobirania energètica. Però 
això no volem que faci de qualse-
vol manera desprestigiant aquest 
nou sistema de consum energè-
tic.

La Pobla hi guanya, continu-
arem treballant pel que creiem 
que és el millor per la Pobla de 
Claramunt, i no ens deixarem 
condicionar per males arts en la 
gestió municipal. Sempre hem 
sigut conseqüents a l’hora de 
prendre decisions i no ho deixa-
rem de fer.  

Albert Duran 
Regidor no adscrit de la candi-

datura de “La Pobla hi Guanya”
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Els usuaris de Reciclos Igualada fan possible 
la construcció d’un joc infantil amb material 
reciclat

IGUALADA

El sistema de reciclatge digi-
tal de Devolució i Recompen-

sa (SDR) Reciclos segueix creant 
comunitat i aconseguint fites per 
contribuir a l’objectiu de con-
vertir Igualada en un municipi 
més sostenible. La iniciativa ja 
compta amb més de 700 usuaris, 
que utilitzen els Reciclos obtin-

guts pel reciclatge de llaunes 
i ampolles de plàstic de begu-
des per participar en el sorteig 
de premis sostenibles o per fer 
possibles projectes ambientals o 
socials a la ciutat. L’últim pro-
jecte aconseguit ha estat la cre-
ació d’un joc infantil pel barri 
de Poble Sec. Part de l’import 
d’aquest joc infantil s’ha obtin-

gut gràcies als usuaris de Reciclos 
i a la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada. La instal·lació 
d’aquest joc infantil es realitzarà 
en un dels actuals parcs infantils 
al poble sec, barri on es va iniciar 
la experiència pilot a la ciutat 
i on associacions veïnals es van 
involucrar molt amb l’experièn-
cia. 

D’altra banda, fa uns mesos 
es va posar a disposició de la ciu-
tadania la possibilitat de donar 
els Reciclos per aconseguir una 
donació al Banc de Queviures. Ai-
xí, en arribar a l’objectiu de Reci-
clos acumulats es podrà fer una 
donació per fer la compra d’ali-
ments o diferents queviures per 
als ciutadans del municipi que 
més ho necessitin. Per fer ús de 
Reciclos, els ciutadans d’Igualada 
només s’han de descarregar-se la 
webapp, escanejar el codi de bar-
res de l’envàs que volen reciclar 
i dipositar-lo en un dels conteni-
dors grocs. En fer-ho, obtindran 
punts, denominats Reciclos, que 
es poden canviar per les diferents 
recompenses que hi ha disponi-
bles.

La Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, a Igualada
IGUALADA

Del 21 al 29 de novembre se 
celebra la Setmana Europea 

de la Prevenció de Residus, una 
iniciativa que té com a objec-
tiu organitzar simultàniament i 
arreu d’Europa accions de sensi-
bilització sobre la prevenció de 
residus. 

En l’edició d’enguany, a Igua-
lada es compta amb la visita de 
la Reparatruck, un servei gratuït 
per fomentar la reparació i dura-
bilitat de petits electrodomèstics, 
aparells informàtics i bicicletes. 
Des de la Reparatruck s’ensenya 
a reparar-los i allargar la seva 
vida útil. Inicialment està previst 
que estigui instal·lada, el dissab-
te 5 de desembre, al Mercat de 
la Masuca, sempre que la situació 
de la Covid-19 ho permeti. 

Precisament a causa de la di-
ficultat de realitzar activitats pre-
sencials, en aquesta ocasió la ma-
joria seran en format en línia. Ai-
xí, l’Ajuntament d’Igualada s’ha 
unit a la iniciativa de l’Agència 
de Residus de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona, així com 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 

la Sostenibilitat, de compartir re-
cursos i evitar la seva duplicació, 
que posa a disposició de tothom 
qui hi estigui interessat un portal 
interactiu amb recursos virtuals 
oberts i gratuïts: 

https://view.genial.ly/5f8e-
c7e5ed31710d0d0386ac/interac-
tive-content-setmana-preven-
cio-residus-unim-esforcos- 

La Setmana Europea de Pre-
venció de Residus pretén donar a 

conèixer estratègies de reducció 
de residus i la política de la Unió 
Europea i dels seus Estats mem-
bres en aquesta matèria; fomen-
tar accions sostenibles per reduir 
els residus; fer públiques les tas-
ques dutes a terme pels diversos 
actors mitjançant exemples con-
crets de reducció de residus, i fer 
canviar el comportament quoti-
dià dels europeus, quant al con-
sum i la producció.

El Departament de Medi 
Ambient porta a terme 
diversos projectes per 
a l’increment de la 
biodiversitat

IGUALADA

En la lluita contra el canvi cli-
màtic, l’Ajuntament d’Igua-

lada desenvolupa projectes en 
diferents àmbits, com la instal-
lació de plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum, que és una de les 
actuacions més destacades. Tam-
bé hi ha, però, d’altres iniciatives 
importants que no són tan cone-
gudes, com és el cas del projecte 
d’increment de la biodiversitat. 

La biodiversitat urbana pos-
seeix valor com a indicador de la 
qualitat de vida del sistema urbà. 
Així, diversos estudis demostren 
que un increment de la biodiver-
sitat repercuteix en la qualitat 
de l’entorn i augmenta la qua-
litat de vida de la població. Els 
més projectes més significatius 
que s’impulsen en aquest àmbit 
inclouen la plantació d’espècies 
mel·líferes (Cistus, Rosmarinus, 
Lavandula, Thymus...) en parcs i 
jardins per afavorir la presència 
d’insectes depredadors de pla-
gues. Cal esmentar, com a exem-
ples, les noves plantacions a la 
plaça Set Camins, la placeta Tor-
ras i Bages, C/ Aurora 90, el parc 
del Gasogen o el pati dels antics 
Maristes. Aquesta plantació es 
combina amb el Control Biològic 
de Plagues, és a dir, amb la llui-
ta contra les plagues de l’arbrat 
viari (pugó, psyla...) mitjançant 
insectes depredadors (marietes, 
antocòrids), sense util ització 
d’insecticides ni herbicides. En 
aquests mateixos espais es rea-
litza la plantació d’espècies ar-
bustives, en què els fruits servei-
xin de menjar per als ocells, per 
exemple l’arboç (Arbutus unedo) 
o l’aranyoner (Prunus spinosa). 

També s’ha endegat la cons-
trucció i col·locació de caixes nius 
(ratpenats, grans depredadors de 
mosquits: 40 ut. l’any 2019; xot: 
2 ut. a la Rambla i altres ocells) 
i d’hotels d’insectes en espais 
verds, una actuació en què es 
treballa en col·laboració amb les 
escoles municipals a través del 
Departament d’Educació. Així, el 
passat mes d’octubre es van col-
locar dues caixes niu per a ocells 
al pati de l’Escola de l’Ateneu. 
A banda, i en aquesta mateixa 

línia, des del Departament de Sa-
nitat de l’Ajuntament també es 
gestiona un projecte de reintro-
ducció del pardal, usant caixes 
niu com a mesura de control de 
la població de tórtores i tudons 
(colom vulgar) a la ciutat. 

Pel que fa a la Renaturalitza-
ció d’espais, s’apliquen solucions 
basades en la natura (SBN), de-
finides com “accions inspirades, 
basades o copiades de la natu-
ralesa, que utilitzen o milloren 
solucions existents per afrontar 
diversos reptes ambientals, so-
cials i econòmics de manera sos-
tenible i eficient”. Aquest punt 
s’aplica, per exemple, en zones 
periurbanes com ara l’Anella Ver-
da exterior, on es deixen créixer 
determinades herbàcies (alfals, 
gramínies...) afavorint el seu crei-
xement i eliminant, manualment, 
altres espècies foranes. Normal-
ment només es fan dues segues 
a l’any (finals d’hivern i finals 
d’estiu) per afavorir el seu desen-
volupament i que serveixin de 
reservori de menjar, afavorint la 
fauna d’insectes i ocells. 

El regidor de Mobilitat i Di-
versitat, destaca que “la biodi-
versitat és un valor per a la ciu-
tat, ens aporta salut i ens fa més 
sostenibles. D’aquesta forma, 
construïm la ciutat que volem, 
una ciutat amable també amb 
el medi ambient i cada dia més 
sostenible”.
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La Loteria Primitiva deixa 
un premi de més d’un milió 
d’euros
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat, en el sorteig de 
la Loteria Primitiva, una butlle-

ta premiada de Primera Categoria 
va ser validada al punt de venda 

número 12.050, a Santa Margarida 
de Montbui, situat a la carretera 
de Valls, 6. L’encertant de Primera 
Categoria (6 encerts) va guanyar 
un premi de: 1.391.230,18 euros.

Tractament contra les plagues de l’arbrat

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Aquest any s’ha començat a 
aplicar la tècnica d’endoterà-

pia arbòria contra les plagues. Un 
mètode fitosanitari mitjançant la 
injecció directa al sistema vascular 
de l’arbre per evitar atacs d’insec-
tes que els puguin malmetre.

El primer pas és fer diversos 
forats amb un trepant al voltant 
de la soca segons el diàmetre 

d’aquesta. Seguidament es col·loca 
una vàlvula que permet introduir 
el tractament però que evita que 
surti. I, finalment, s’injecta el pro-
ducte fitosanitari.

El tractament s’ha dut a terme 
en zones conegudes dels Hostalets 
de Pierola, com són el lledoner i 
els plataners de la Font del Comú 
contra el tigre del plàtan, als pins 
de l’illeta del carrer Mestre Lladós i 

Joan Garcia i a tots els pins i cedres 
de l’interior de la llar d’infants La 
Granota i de l’Escola Renaixença 
contra la processionària.

Aquest sistema és una mica 
menys econòmic però té l’avan-
tatge de no dispersar substàncies 
químiques a l’aire en zones tan 
sensibles i concorregudes.

L’empresa encarregada de dur 
a terme aquest servei és Fitona-
tur. El cost de l’actuació és de 1630 
euros + IVA i s’ha intervingut en 
les següents zones: Pati interior 
Institut Escola (21 pins), zona rocò-
drom Institut Escola (18 pins), en-
trada Institut Escola (2 pins), parc 
exterior Institut Escola (1 pi), pati 
interior Llar d’Infants (20 cedres), 
exterior Llar d’Infants (12 cedres), 
entrada Llar d’Infants (12 pins) i 
illeta Mestre Lladós - Joan Garcia 
(9 pins).

En el marc d’un Nadal atípic, l’Associació 
Nou Centre regala més de 4.000 euros amb 
la campanya “Per Nadal Fem Pinya”
IGUALADA

Del 23 de novembre al 20 de 
desembre, els establiments de 

l’Associació Nou Centre, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada, 
regalaran 4.000 euros en vals de 
descompte entre els seus clients.

Per una compra mínima de 10 
euros, els establiments adherits a 
la campanya  repartiran butlletes 
numerades de dues parts: la part 
que s’ha de dipositar a l’urna que 
trobareu al mateix establiment (no 
és obligatori complimentar les da-
des personals) i el resguard, que 
cal conservar fins al dia del sorteig, 
el 21 de desembre.

En total es sortejaran 20 pre-
mis de 125 euros (repartits en vals 
de 25 euros) per utilitzar als esta-
bliments Nou Centre adherits a la 
campanya, i 31 premis de 50 euros 
per utilitzar al mateix establiment 
que entrega el premi. 3 d’aquests 
premis de 50 euros seran en forma 
de panera.

El sorteig es farà el 21 de de-
sembre, de forma presencial o on-
line, serà públic i comptarà amb 
la presència de representants de 
l’Ajuntament. Els números premi-
ats es donaran a conèixer aquell 
mateix dia a través de les xarxes 
socials oficials de l’associació Nou 
Centre, la premsa local, la web 
noucentreigualada.cat i els matei-
xos establiments participants a la 
campanya.

Els establiments participants de 
la Campanya de Nadal d’enguany 
són: Podologia Balmes, Quiro Crei-
xent, Finques Sasi, Adm. Loteria 
Sagrada Família, Joan Carles Jo-

iers, Suma Supermercats, Papereria 
L’Avet, Instal·lacions aIgualada, 
Pastisseria Pla, Antiga Cafeteria 
Soler, Fruites J. Serra, Mapfre Av. 
Barcelona, Autoescoles RACC Av. 
Barcelona, Ferreteria Tools, Xar-
cuteria Ibáñez, Aqua Restaurant 
Cafeteria, Curucú bar, Cor Verd 
Restaurant, Drogueria Dispunt / 
Pintures Anoia, Auto Reparacions 
Catalunya, Estanc 11, Atrezzo Dan-
sa i Teatre, Marcè & Sagarra Centre 
Dental, Abacicles, Moda i Comple-
ments de Dona, Anoiafoto Estudi, 
Color Plus Igualada, OpciNatura, 
Ferreteria Anoia, Prisma Fotogra-
fia, Creacions Claramunt, Institut 
Estètica Yvette Pons, Mobi DyfMo-
bles, Pintures Ralli, Don  Relax, La 
Bodega, Farmàcia Esteve, Kine fi-
sioteràpia i salut, Comercial Segu-
ra, Farmàcia Secanell, BEEP, Carme 
Miranda Fruiteria, Bufet Font, Ter-
ranova CNC, Silxama, IlMondo Del 
Bambino.

Banderoles identificatives 
en forma de peça de 
trencaclosques 

Aquesta última setmana, Nou 
Centre ha començat a instal·lar 
banderoles rígides identificatives 
a l’exterior dels establiments que 
formen part de l’associació, amb la 
idea de que siguin visibles des de 
qualsevol punt del carrer. 

Aquestes banderoles, que són 
de color vermell viu i tenen la for-
ma de la peça de trencaclosques 
característica que ha format part 
del logotip de l’associació des dels 
seus inicis, inclouen la frase “Nou 
Centre. Som comerç” i tenen l’ob-

jectiu de millorar la visibilitat de 
tots els negocis, tant per promo-
cionar-los com perquè els usua-
ris puguin identificar ràpidament 
els establiments que participen en 
les diferents campanyes comerci-
als que proposa l’associació durant 
l’any.

De moment està prevista la 
instal·lació en una trentena d’es-
tabliments, però es preveu que es 
pugui anar ampliant fins a cobrir 
la totalitat dels associats, més de 
70 entre els barris del Poble Sec, 
Set Camins i les Comes.

Aquest projecte d’identificació 
comercial es porta a terme gràcies 
a fons provinents de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena i comp-
ta amb el suport del Departament 
de Comerç de l’Ajuntament d’Igua-
lada. La fabricació i instal·lació de 
les banderoles l’està duent a terme 
l’empresa de comunicació visual 
del barri del Poble Sec 4M Visual, 
especialitzada en senyalística i fa-
bricació de rètols, també associada 
a Nou Centre.

Lliurament de premis del 15è 
Concurs de dibuix infantil 
“Surt a veure els Tres Tombs”

IGUALADA

Dissabte passat es va celebrar, 
finalment, l’entrega de premis 

del 15è Concurs de dibuix infantil 
“Surt a veure els Tres Tombs 2020”, 
ja que la situació provocada per la 
Covid-19 va fer que s’ajornés en 
el seu moment i que l’exposició 
de totes les obres participants fos 
en format virtual. El concurs de 
dibuix, que organitza l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada, té l’objec-
tiu de fer arribar als nens i nenes 
de les escoles igualadines una de 
les festes rellevants de la ciutat. 

Els guanyadors/es recordem 
que van ser els següents: Lola Cu-
adras Armengol (Ramon Castell-
tort), Arel Pérez Valls (Emili Va-
llès), Abril Salminci Cruz (Escolà-
pies), Ángeles Alonso (Institució 

Igualada), Albert Marcet (Institució 
Igualada), Joel Costa Rubió (Garcia 
Fossas), Nerea Palacios Martínez 
(Gabriel Castellà), Natalia Pérez 
Muñoz (Acadèmia Igualada), Da-
ni Silwinski Fil (Acadèmia Iguala-
da), Lluc Fernández Pelfort (Garcia 
Fossas) i Júlia Navarro Sans (Jesús 
Maria). 

De la mà de l’actual pubilla, 
de la banderera, del patrocinador 
i d’alguns membres de la Junta de 
l’entitat, tots ells van poder recollir 
el seu merescut premi a la botiga 
del patrocinador del concurs: The 
Crafters Workshop, situada a la 
plaça de la Creu, a qui l’organitza-
ció agraeix de nou la seva col·la-
boració en aquest acte, així com 
a tots els nens i nenes de totes les 
escoles participants.

Presentació del llibre “El 
somni i l’esperança (Dietari 
2019)” de Celdoni Fonoll

Dimarts passat, dia 24, a la Casa 
del Llibre de Barcelona es va 

presentar el llibre “El somni i l’es-
perança (Dietari 2019)” de Celdoni 
Fonoll, a càrrec del president Quim 
Torra.

L’acte també va comptar amb 
un petit recital protagonitzat per 
Lloll Bertran i Celdoni Fonoll, acom-
panyats a la guitarra per Joan Gar-
robé.

Pel que fa al llibre, Florenci Cri-
villé, conservador del Museu Etno-
gràfic de Ripoll, explica que “és el 
cinquè volum dels dietaris de Cel-
doni Fonoll. Història personal i col-
lectiva d’un temps revolt, amb el 
parc Güell i la natura per rerefons. 
El títol és tret d’un escrit de Salva-
dor Cardús que suggereix a Fonoll 
aquests versos, citació inicial del lli-
bre:

CONTRA EL DESÀNIM
El somni i l’esperança
tostemps a flor de pell
que si el camí no avança
ens llevaran la pell.
Poemes intercalats, jocs amb les 

paraules, amics i records, denúncies, 
piulades, seny i rauxa, amor i hu-
mor... I una crònica extraordinària 
que relata aquest país, tan esperan-
çat per desfer-se del jou”.

Bars i restaurants de pobles petits reobren 
amb incertesa: “Creiem que no ens sortiran 
els números”
Ningú a la terrassa per les baixes 

temperatures, però sí a l’inte-
rior, on els primers clients arriben 
amb ganes d’esmorzar, per fi, en 
un restaurant. Cal Miliu, a Raja-
dell, ha reobert aquest dilluns amb 
“il·lusió”, però amb la incertesa 
de saber com els anirà tenint en 
compte que el confinament muni-
cipal els perjudica molt. “Nosal-
tres, quan facturem més és el cap 
de setmana, però si només pot 

venir la gent del poble no ens ani-
rà bé”, assegura en Marc, respon-
sable del restaurant. El mateix pas-
sa en d’altres negocis com el Nou 
Urbisol, de Castellolí, o Cal Bayo-
na, de Montmaneu. En aquest dar-
rer cas han decidit obrir només de 
dilluns a divendres, ja que el cap 
de setmana, de moment, no els 
surt a compte en un poble de 150 
habitants.

ACN
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Suspesa la Festa del Tió 2020
La situació sanitària i les restriccions 
desaconsellen una sortida massiva de 
persones al bosc

ARGENÇOLA

Des de fa uns mesos, el corona-
virus està condicionant la vida 

dels éssers humans arreu del pla-
neta. I què passa amb els tions, 
us preguntareu?, doncs, per sort, 
ells estan protegits de la Covid-19. 
No té cap mena d’incidència en la 
seva tranquil·la i màgica vida. Ells 
no la pateixen, però nosaltres sí 
que ens veiem afectats per aques-
ta crisi sanitària, i com la resta 

d’esdeveniments culturals d’arreu, 
ens sentim obligats a suspendre la 
Festa d’enguany.

La nostra principal activitat 
consisteix a fer una sortida massiva 
de persones al bosc per anar a bus-
car els tions que passaran les festes 
de Nadal a les cases de les famílies 
i, lògicament, aquest és un risc que 
no ens podem permetre.

Aquest any, tot i que no podrà 
ser, volem que sapigueu que els 
tions ja volten, com sempre, pels 
boscos de Clariana, i també per tot 
el municipi d’Argençola.

Hem de dir als més petits que 
no us heu de preocupar, perquè 
els tions ja han previst aquesta si-
tuació i ho tenen tot planificat per 
arribar a casa de tothom.

Per això us emplacem per a 
la Festa del 2021. Esperem poder 
celebrar en condicions òptimes el 
10è aniversari de la Festa del Tió 
de Clariana (Argençola).

Associació de la Casa del Tió 
d’Argençola

Els vigilants municipals 
s’integren a la Xarxa Rescat

CALAF

El passat 28 de setembre el Ple 
de Calaf va aprovar el conveni 

amb el Departament d’Interior de 
la Generalitat per tal d’afavorir les 
comunicacions dels vigilants munici-
pals amb la Xarxa Rescat.

Dimarts d’aquesta setmana, el 
Departament d’Interior lliurava un 
terminal de la Xarxa Rescat al cos de 
vigilants municipals. Es tracta d’una 
emissora de la xarxa que aplega 
els cossos de seguretat i els gestors 
d’infraestructures i emergències de 
Catalunya per coordinar-se amb 
més eficiència.

Així doncs, el terminal, que ani-
rà connectat directament a la sala 
dels Mossos d’Esquadra, permetrà 
comunicar qualsevol incidència amb 
més agilitat i també saber qualsevol 
comunicació per part del cos policia 
i així actuar i donar millor servei al 
municipi.

Els tres agents municipals han 
rebut un curs de formació per conèi-
xer el funcionament de l’emissora.

Què és la xarxa Rescat?
La xarxa Rescat és la xarxa de 

radiocomunicacions d’emergència 
i seguretat, propietat de la Ge-
neralitat, que aplega els cossos 
de seguretat i els gestors d’in-
fraestructures de Catalunya. El 
propòsit de la xarxa Rescat és ser-
vir a tots i cadascun dels col·lec-
tius implicats en la seguretat i les 
emergències amb la finalitat de 
millorar el rendiment, l’eficàcia 
i l’operativa de tots els recursos 
del país que treballen en aquest 
àmbit.

La xarxa dóna cobertura al 
97% del territori i al 99% de la 
població pel que fa a emissora 
de vehicle, i al 90% del territori 
i al 97% de la població pel que 
fa a emissora portàtil, amb un 
total de 255 estacions base (TBS) 
desplegades arreu amb l’objectiu 
de cobrir els requeriments de se-
guretat i capacitat de resposta en 
situacions d’emergència, tant en 
zones urbanes com en rurals.

Comencen les obres d’adequació d’un 
aparcament públic provisional de camions 
al polígon Les Garrigues
CALAF

Aquest mes de novembre han 
començat les obres d’adequa-

ció per realitzar un aparcament 
públic provisional de camions dins 
d’una parcel·la d’equipaments del 
polígon Les Garrigues. L’Ajunta-
ment de Calaf n’és el promotor i 
estan finançades al 100% per la 
Diputació de Barcelona, ja que es 
va demanar i aconseguir una sub-
venció dins el marc de les meses 
de concertació del “Pla de Governs 
Locals 2016-2019”. 

La parcel·la es troba al carrer 
Isaac Newton del polígon Les Gar-
rigues, al costat del Parc de Bom-
bers, i té una superfície de 6.554 
m2 i 1.076 m2 de zona verda. 
L’objectiu és habilitar el terreny 
per donar servei d’aparcament de 
camions de totes dimensions, es-

pecialment els tipus tràiler i por-
tacotxes, amb una capacitat per a 
32 vehicles pesants. Aquesta me-
sura és provisional, a l’espera del 
desenvolupament del planejament 
d’aquesta zona (SUD-3 i SUN-7).

Els treballs que es realitzaran 
inclouen l’extracció d’alguns arbres 

afectats per l’entrada, l’enderroc 
de la vorera i moviment de terres, 
la realització d’un paviment nou 
amb formigó, la col·locació d’un 
pas remuntable i variacions a l’en-
llumenat públic mitjançant una ra-
sa i la instal·lació de 4 fanals nous. 

Amb aquest servei provisional 
es preveu també incentivar la uti-
lització del polígon de Les Garri-
gues i donar una major accessibili-
tat al sector. 

Les obres es van licitar per un 
import de 48.336,22 euros (iva in-
clòs). L’empresa adjudicatària va 
ser Mulé Calaf amb una oferta per 
valor de 39.394,02 euros (iva in-
clòs) que és el cost definitiu que 
tindrà el projecte. Es calcula que 
els treballs tindran una durada de 
dos mesos i mig.

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Medicina interna • Cirurgia • Radiologia
Ecografia • Analítiques • Exòtics
Dietètica i nutrició • Reproducció
Vacunacions • Visites a domicili

La Diputació lliura l’estudi de mobilitat 
urbana sostenible
CALAF

La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat a l’ajuntament de Calaf l’Es-

tudi de mobilitat sostenible de la 
població. Les propostes del treball 
tenen com a objectiu poder donar 
resposta a la normativa vigent per 
tal de disposar d’una mobilitat 
saludable i sostenible, així com efi-
cient, productiva, segura i fiable al 
municipi, a més d’inclusiva i equita-
tiva, intel·ligent i digital.

En aquesta línia, i en la marc 
d’aquests objectius, l’estudi pro-
posa una sèrie d’actuacions, com 
la creació d’àrees de vianants amb 
zones de prioritat invertida al nu-
cli antic i una xarxa principal de 
vianants, la creació d’itineraris en 
bicicleta per apropar els diferents 
nuclis i equipaments dins la pobla-
ció, ampliar els aparcaments per 

a les bicicletes i oferir una opor-
tunitat multimodal de la bicicleta 
amb el tren i l’autobús interurbà, 
millorar els sistemes d’informació 
del municipi de transport públic 
col·lectiu i garantir la seva acces-
sibilitat a totes les parades. Així 

mateix, proposa la creació d’una 
ruta saludable amb punts d’interès, 
a més d’una xarxa viària jerarquit-
zada i amb tendència a crear carrils 
de sentit únic.

L’estudi també proposa evitar 
el trànsit de pas dels vehicles de 
gran tonatge per dins del munici-
pi, el traspàs de carreteres histò-
riques a trama urbana municipal, 
ordenar les zones d’estacionament 
als carrers i senyalitzar les bosses 
d’aparcament i els aparcaments 
dissuasius a partir de l’ordenació 
de l’estacionament de la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. També 
demana potenciar el transport fer-
roviari per a vehicles de l’empresa 
CAMPA de Calaf, a més d’establir 
punts de recàrrega elèctrica per a 
vehicles.

L’aigua de Calaf ja torna a ser apta per a ús 
de boca
CALAF

Des del 17 d’agost que l’aigua 
de Calaf estava declarada no 

apta per a ús de boca per part del 
Departament de Salut Pública. El 
motiu era que els resultats de les 
analítiques fetes aquella setmana 
mostraven que els paràmetres de 
nitrats, trihalometans i terbolesa 
es trobaven per sobre del valor 
paramètric establert i, per tant, 
s’havia de declarar no apta per al 
consum humà i informar-ne a la 
població.

Després de fer diferents pur-
gues de manera continuada i resol-
dre el problema dels nitrats, però, 
no s’aconseguia tenir un període 
d’estabilitat llarg pel que fa a la 
terbolesa de l’aigua. Per això, fi-
nalment, després que la darrera 
setmana s’hagi pogut realitzar una 
desinfecció del dipòsit de capçale-
ra, els resultats de les analítiques 
tornen a estar de forma estable 
sota els paràmetres adequats i, a 
més, visualment l’aigua tampoc 
mostra cap terbolesa.

En aquest sentit, dilluns pas-
sat, l’Agència de Salut Pública va 
notificar a l’Ajuntament de Calaf 
l’aixecament de l’incompliment i ja 
es pot tornar a utilitzar l’aigua per 
a ús de boca.

Tot i això, tenint en compte 
la vulnerabilitat d’aquestes capta-
cions, l’Agència de Salut Pública 
insisteix en el fet que cal seguir 
fent un seguiment analític dels pa-
ràmetres de trihalometans, nitrats, 
terbolesa i alumini.

El Centre Recreatiu i Cultural i Iguana signen 
un acord de col·laboració
VILANOVA D’ESPOIA - 
LA TORRE DE CLARAMUNT

Iguana i el Centre Recreatiu i Cul-
tural de Vilanova d’Espoia (CRCVE) 

han signat un conveni de col·labo-
ració gràcies al qual Iguana cedeix 
la connexió de fibra òptica al cen-
tre del carrer Major, 17 de Vilanova 
d’Espoia. 

El Centre Recreatiu i Cultural és 
una entitat sense ànim de lucre i el 
centre neuràlgic de la vida cultural i 
social d’aquest poble vinculat al ter-
me municipal de la Torre de Clara-

munt. Es tracta d’una entitat veïnal 
que organitza activitats, la festa ma-
jor del nucli, el visionat conjunt de 
partits de futbol, etc. La seu social 
del Centre és propietat dels veïns. 

Iguana té desplegada la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica a la Tor-
re de Claramunt i a Vilanova d’Es-
poia des de l’any passat i col·labora 
amb més d’una vintena d’entitats 
i esdeveniments de la comarca de 
l’Anoia. Es tracta, majoritàriament, 
d’entitats culturals, esportives i del 
tercer sector. 
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Comunicat de La Lliga
CAPELLADES

Els membres de la junta de la soci-
etat La Lliga es van reunir per tal 

d’estudiar les mesures aprovades 
pel govern davant la pandèmia i, 
una vegada publicades al DOGC, 
veure com repercuteixen a l’enti-
tat. 

Mascareta imprescindible. Ús 
de mascareta sempre, i no fumar, 
tant als espais interiors com a la 
terrassa. 

Cafeteria-restaurant. A partir 
de dilluns passat obren de 9 a 21 h 
i s’entrarà només per la porta del 
mig. S’haurà de respectar l’afora-
ment permès a l’interior de la ca-
feteria i de la terrassa i guardar les 
distàncies de 2 m, amb 4 persones 
per taula i sempre asseguts. No hi 
haurà servei a la barra. Es demana 
que mentre no es begui o mengi 
es mantingui la mascareta posada 
durant les tertúlies. Es podrà dinar 
cada dia i sopar els caps de setma-
na, a més de la possibilitat de fer 
encàrrecs al telèfon 938012590. 

Programació d’actes al teatre. 
Com que la normativa permet ac-
tes als teatres amb un aforament 

limitat, la nostra intenció és orga-
nitzar teatre, cinema i espectacles 
similars a la Sala teatre. Mentre du-
ri la pandèmia, es farà una progra-
mació d’activitats que es publicarà 
cada mes i que, si tot segueix en 
positiu com esperem, s’anunciarà 
per correu electrònic, whatsapp i es 
publicarà a la cartellera i xarxes so-
cials. Ben aviat s’enviarà el progra-
ma del mes de desembre i abans de 
Nadal el del mes de gener. A més, 
s’enviarà una circular abans d’aca-
bar l’any. 

Cursos i Tallers. Tenint en 
compte que el nombre màxim de 
persones és de 6, aquests tipus 
d’activitats dissortadament de mo-
ment no es poden reiniciar. S’ha 
decidit que a totes les persones que 
van gaudir d’un mes actiu, no se’ls 
cobrarà cap rebut.

Billar. De manera molt excepci-
onal, es permetrà jugar un màxim 
de 4 persones guardant la distància 
de 2 m, sempre amb mascareta ben 
posada. S’instal·larà una separació 
per evitar que hi hagi públic a l’en-
torn. Si no es respecta la normati-
va, s’haurà de suspendre l’activitat. 

Per altra banda, es canviarà la tela 
del billar abans de Nadal i no es 
podrà fer l’exhibició prevista per al 
20 de desembre.

Futbol per TV. De moment s’ha 
donat de baixa el servei, que com 
bé sabeu té un cost elevat i només 
podrien gaudir-ne sis socis, a ban-
da d’horaris a partir de les 21 h. 
Es reprendrà tan aviat com sigui 
possible. 

Sorteig quadrimestral d’un cap 
de setmana. De moment queda 
posposat per a més endavant. 

Atenció als socis i públic. Des 
de dilluns passat s’ha tornat a re-
obrir l’oficina tots els dilluns de 17 
a 19 h. I, com sempre, disposeu del 
telèfon d’informació 722673649. 

Important: sortir d’aquesta situ-
ació pandèmica també passa per la 
responsabilitat personal de complir 
les observacions que els experts ens 
van adreçant. Tots tenim moltes 
ganes de retrobar-nos i La Lliga és 
un punt de trobada acollidor i que 
reuneix totes les edats, sensibili-
tats i maneres de pensar. Ens hem 
enyorat i estem molt contents de 
poder-nos tornar a veure. Fins ara!

El Síndic de Greuges 
constata desequilibris en 
l’escolarització dels infants 
pobres a Igualada
Hi ha un “dèficit de detecció” de l’alumnat 
vulnerable, propiciant que hi hagi escoles 
només per a famílies benestants

El Síndic de Greuges de Catalu-
nya constata que a les diverses 

escoles d’Igualada sufragades amb 
diners públics s’hi dona una situ-
ació alarmant de segregació per 
qüestió de renda familiar. “Diver-
ses escoles d’Igualada no escola-
ritzen cap alumne amb necessitats 
educatives específiques per raons 
socioeconòmiques”, constata amb 
contundència, mentre que d’al-
tres n’escolaritzen molts més del 
que seria convenient si es volgués 
aconseguir una certa equitat edu-
cativa.

El Síndic de Greuges es mostra 
especialment crític amb el fet que 
no es detectin suficientment els in-
fants vulnerables que han de co-
mençar P3, tasca que correspon a 
l’Equip d’Assessorament i orientació 
Psicopedagògic (EAP) del Departa-
ment d’Educació, amb el suport de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) i Serveis Socials. Concreta-
ment, el Síndic determina que “la 
detecció d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques per raons 
socioeconòmiques és baix”, i con-
sidera plenament demostrat “un 
dèficit de detecció a P3”.

Per tot plegat, insta l’EAP, 
l’OME i Serveis Socials a “incremen-
tar la detecció d’alumnat amb ne-
cessitats educatives específiques a 
P3” de cara a la preinscripció del 
curs vinent, 2021-22.

Concretament, de les 444 
sol·licituds de preinscripció que 
van rebre les escoles igualadines 
per al curs actual, l’EAP tan sols 
va determinar l’existència de 27 
casos d’infants provinents de fa-
mílies vulnerables, un 6,1% del 
total. Per garantir una mínima 
escolarització equilibrada, la llei 
estableix que les escoles han de 
reservar un nombre de places de-
terminat per als infants amb ne-
cessitats educatives específiques. 
En el cas d’Igualada, per a aquest 
curs 20-21 eren de 2 per aula, 
un total de 44 places. Com que 
aquestes places no es van omplir, 
d’altres famílies amb més capaci-
tat econòmica i cultural han aca-
bat ocupant aquests buits.

Tot aquest seguit de conside-
racions les ha traslladat ara el Sín-
dic al representant de les famílies 
de l’escola pública d’Igualada al 
Consell de Garanties d’Admissió 
(CGA), Bernat Ferrer, en resposta a 
una consulta formulada el juny del 
2019. En aquesta resolució, insta 
els agents implicats a millorar el 
procediment de cara al curs 2021-
22 “pel que fa a la implementa-
ció de l’escolarització equilibrada 
d’alumnat”.

Menor detecció, major 
segregació

Durant el procés de preinscrip-
ció, l’alumnat ordinari i l’alumnat 
vulnerable ocupen places diferents. 
Per a les aules de 23 infants, 21 
places estaven reservades per a ins-
cripcions ordinàries, i 2 per a alum-
nes amb necessitats específiques.

La majoria d’indicadors apun-
ten que els infants en risc de po-
bresa a Igualada i el conjunt de 
Catalunya se situen entre el 20 i 
el 25%. Si l’EAP només en detecta 
el 6,1% s’evita que els infants de 
famílies pobres que no han estat 
correctament detectats s’hagin de 
distribuir equitativament entre el 
conjunt d’escoles de la ciutat. Així, 
es possibilita que n’hi hagi unes 
quantes que esquivin l’obligatorie-
tat de reservar el mínim de places 
per a alumnes de famílies desafa-
vorides.

Per evitar aquesta situació de 
cara al curs vinent, el procés de 
detecció s’ha d’iniciar amb ante-
lació suficient al proper període 
de preinscripcions, perquè si es 
fa un cop iniciat el curs ja no es 
pot distribuir l’alumnat de mane-
ra equilibrada. Perquè tot plegat 
sigui possible, des de la Fundació 
Bofill recomanen que Departament 
d’Educació i Ajuntament articulin 
els circuits necessaris entre l’EAP, 
Serveis Socials i les escoles bressol 
per detectar l’alumnat vulnerable.

Així ho han fet municipis 
que són “exemples de polítiques 
d’equitat actives i baixos nivells de 
segregació, com Manlleu, Mataró, 
Olot, Palamós o Banyoles”.

Superat el darrer escull per gaudir del traçat 
original de la “Ruta de l’aigua del Molí 
Major” 

CARME

Dijous passat finalitzaven les 
obres de construcció de la pas-

sera, en forma de gual inundable, 
que ha permès unir les dues ribes 
de la riera de Carme en el seu pas 
per darrera el camp de Cal Ros.

L’actuació, finançada per la Di-
putació de Barcelona, estava pen-
dent d’execució des de fa temps i 
s’ha hagut d’adaptar a causa del 
brot de la pandèmia. 

S’ha pogut desenvolupar el 
recorregut ideat inicialment i que 
segueix el traçat natural de la rie-
ra, gaudint d’un paisatge encisa-

dor a tocar de l’aigua i sortejant 
el bosc de ribera. En aquest sen-
tit, s’està acabant de rehabilitar 
un corriol que connecta la pas-
sera amb la zona dels horts, pas-
sant per una resclosa que nodria 
l’antic rec que canalitzava l’aigua 
i que alimentava les zones de cul-
tiu de l’entorn fins arribar al Molí 
Major. 

Aquesta actuació culmina el 
projecte de les rutes de l’aigua 
engegat ja fa uns anys i que re-
presenta el llegat patrimonial i 
natural de Carme, amb la riera 
com a eix vertebrador del mateix.

Cal dir que s’està treballant 
en la millora de la senyalització 
de les rutes, així com en un in-
ventari de camins secundaris que 
se’n deriven, de manera que es 
pugui disposar d’un mapa de pe-
tites rutes al voltant del poble i 
el seu entorn més proper. L’ob-
jectiu és oferir rutes ben senyalit-
zades, amb poc desnivell i sense 
barreres per fer-les accessibles a 
tothom, en la mesura que sigui 
possible.

Ara, només fa falta que vin-
gueu a descobrir-ho!
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Dolors Vives
Perruqueria Canina i Felina

 609 790 839
també pe Whatsapp

Perruqueria Canina Dolors Vives
C/ Bas, 1. Sta. Margarida de Montbui

(davant de l’oficina de Correos)

Igualada Som-hi reclama que el jurat dels 
Premis Ciutat d’Igualada tingui igualtat de 
dones i homes davant l’enorme diferència 
actual
IGUALADA

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

ta) ha lamentat que, un any més, el 
jurat dels Premis Ciutat d’Igualada 
tingui una gran bretxa de gènere, a 
l’estar format per 31 homes i només 
14 dones. La formació d’esquerres 
i progressista ja va demanar l’any 
passat al Ple de l’Ajuntament que 
es resolgués aquesta diferència i es 
vetllés per una igualtat de dones 
i homes al jurat i, malgrat que el 
govern de JxCat es va comprometre 
a treballar-hi, no s’hi ha posat cap 
solució.

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, considera 
que “l’Ajuntament és el primer òr-
gan que ha de predicar amb l’exem-
ple a l’hora de vetllar per la igualtat 
entre homes i dones i que sigui una 

aposta transversal a tots els depar-
taments i accions que fa l’Ajunta-
ment”. La regidora Montse Mon-
taña detalla que “per avançar cap 
a la igualtat real de dones i homes 
cal fer canvis com el que demanem i 
fer que la presència de les dones no 
sigui testimonial, sinó que respon-

gui a una clara voluntat de treballar 
per la igualtat allà on no n’hi ha, i al 
jurat dels Premis Ciutat d’Igualada 
aquesta igualtat és inexistent. I ho 
denunciem per segon any consecu-
tiu tot reclamant que l’any que ve 
aquest tema quedi resolt”. 

Igualada Som-hi (PSC - Comuns

Poble Actiu reclama la tarifació social 
i debatre el pressupost del 2021 per 
regidories
IGUALADA

Dilluns passat, el grup municipal 
de Poble Actiu va presentar en 

roda de premsa les condicions que 
han demanat al govern per poder 
pactar els pressupostos del 2021. 
Tal com van explicar, el pressupost 
contempla tant els ingressos com 
les despeses i, per tant, reclamen 
no parlar només de la part de des-
peses del pressupost, tal com vol el 
govern, sinó que també es contem-
pli quins impostos pagaran els ciu-
tadans d’Igualada. En aquest sen-
tit, han explicat que una condició 
imprescindible per poder pactar els 
pressupostos és la modificació de 
les ordenances fiscals aplicant-hi 
criteris de progressivitat. 

Les regidores han recordat 
que en el passat ple del 27 d’oc-
tubre es va aprovar una moció, 
sense cap vot en contra, que re-
clamava la progressivitat fiscal 
per a les ordenances del 2021 
per descarregar la càrrega fiscal 
a aquelles persones amb rendes 
més baixes, un volum de perso-

nes que ha augmentat a partir de 
la crisi econòmica generada per 
la pandèmia de la Covid-19. Van 
defensar que “no podem dema-
nar a la gent, que està passant 
per moments de gran dificultat 
econòmica, que paguin els matei-
xos impostos que l’any passat. Cal 
que hi hagi una redistribució del 
pes dels ingressos de l’ajuntament 
per poder alleugerir la càrrega 
a les famílies que estan passant 
per un mal moment”. Per això les 
regidores han reclamat als altres 
partits que van votar a favor de 

la moció, ERC i Igualada Som-hi, 
“que siguin coherents i no per-
metin l’aprovació d’un pressupost 
que no contempli la progressivi-
tat en els ingressos”.

Des de la candidatura muni-
cipalista també han demanat al 
govern que els facin arribar la pro-
posta de pressupost del govern, 
ingressos i despeses, amb quatre 
setmanes d’anterioritat al ple en 
el que es debatran per tal de po-
der-lo estudiar amb temps i poder 
fer propostes de millora. Les regi-
dores de Poble Actiu han explicat 
que “el govern demana propostes 
de despesa a incloure en els prò-
xims pressupostos, però cal parlar 
de totes les partides i amb els nú-
meros a la mà, qualsevol altra cosa 
és parlar només del maquillatge 
de la façana”. En aquest sentit, 
han reclamat que es presentin els 
pressupostos des de les diferents 
regidories per poder analitzar 
quines partides es prioritzen i amb 
quins recursos se’ls dota. 

Poble Actiu Igualada

Inici de les actuacions del Pla 
d’asfaltatge 2020
IGUALADA

Aquests propers dies s’inici-
aran les obres incloses en el 

Pla d’asfaltatges 2020, que inclou 
la reparació dels carrers del Sol, 
entre Baixada de la Unió i Cre-
ueta, el carrer Alt Camp, al barri 
de Sant Jaume Sesoliveres, la cal-
çada nord del Passeig Verdaguer 
entre l’avinguda Pau Casals i el 
carrer Lleida, la zona blanca del 
carrer Comarca, la zona blanca de 
la Sagrada Família, els carrers Gran 
Bretanya i Alemanya, entre Avin-
guda Països Catalans i carrer Fran-
ça així com el carrer Itàlia entre els 
carrers Gran Bretanya i Alemanya. 
El cost del projecte és de 300.000 
euros. 

Les actuacions s’iniciaran al 
carrer Alt Camp, seguint la línia 
d’actuació iniciada al barri de Se-
soliveres l’any 2018. En el cas del 
carrer del Sol, la reparació de l’as-

falt, que està molt malmès, va lli-
gada amb la creació d’una nova 
vorera sud. També s’actua en dues 
zones blanques que ja estan ope-
ratives amb la finalitat de millo-
rar aquests aparcaments gratuïts 
i eliminar-hi la pols o el fang els 
dies de pluja. A més, bona part 
del gruix del pla d’asfaltatge se 
centra en el polígon industrial de 
les Comes, que ja és objecte d’una 
important actuació de millora. 

Durant la presentació del Pla, 
el regidor de Mobilitat i Sostenibi-
litat, Miquel Vives, ha destacat que 
“el fet que els accessos a les nos-
tres zones industrials i comercials 
estiguin en perfecte estat és una 
millora competitiva respecte a d’al-
tres ciutats. Si es vol ser referent, 
cal facilitar la connectivitat, i això 
no es fa només creant nova estruc-
tura, sinó també aprofitant i fent 
més útil també la que ja tenim”.

ERC vol aprovar els 
pressupostos si es 
contemplen mesures de 
reactivació econòmica i 
socials

IGUALADA

Esquerra Republicana d’Igualada 
ha anunciat que vol donar suport 

als pressupostos municipals davant 
l’emergència econòmica i social del 
moment si el govern es compromet 
a dotar-los de mesures de reacti-
vació econòmiques i socials amb el 
mateix nivell que en d’altres ciutats 
similars a Igualada.

Esquerra, principal grup de 
l’oposició, ha fet públic que té in-
tenció d’aprovar els pressupostos 
d’Igualada ja que “enguany les di-
ficultats econòmiques i socials deri-
vades de la Covid-19 requereixen 
compromisos i consensos per afa-
vorir la recuperació econòmica de 
les famílies, treballadors, autònoms, 
empresaris i comerços d’Igualada”, 
sempre i quan, asseguren els repu-
blicans, el govern municipal presenti 
un pressupost que “proposi mesu-
res de reactivació econòmica i soci-
al, com han fet moltes altres ciutats 
com Igualada i amb uns impostos 
més baixos”. Per això proposen que 
“els pressupostos en cap cas poden 
ser continuistes sinó que han d’incor-
porar mesures concretes i partides 
pressupostàries suficients per ajudar 
a les famílies, treballadors, empresa-
ris i comerciants de la ciutat”.

El cap de l’oposició, Enric Conill, 
explica que ha estat en contacte 
amb el govern municipal de manera 
“insistent” per mirar de concretar 
una reunió per tal de conèixer la 
proposta de nous pressupostos del 
govern municipal de Marc Castells 
i, un cop coneguda la proposta, 
fer arribar les propostes d’Esquer-
ra. Així doncs, des d’ERC afirmen 
que “depèn exclusivament del go-
vern municipal i de la seva voluntat 
d’acord i de consens que nosaltres 
votem a favor dels pressupostos. 
Nosaltres volem votar-hi a favor i 
creiem que seria una irresponsabili-
tat no cercar consensos en aquests 
moments de plena crisi econòmica 
i social”. 

Segons Conill, “tots els iguala-
dins i igualadines sabem que Igua-
lada és la ciutat mitjana amb els im-
postos més alts de Catalunya, per-
què els paguem” i, per tant, “hau-

ríem de ser la ciutat mitjana si no 
amb majors polítiques de reactiva-
ció econòmica i social, com a mínim 
de les ciutats que més inverteixen”, 
però els republicans expliquen que 
“lluny d’això, a dia d’avui Igualada 
és la ciutat mitjana que menys ha 
invertit en aplicar mesures de re-
activació econòmica i social de tot 
Catalunya”, i assegura que “això és 
injust i molt perjudicial per a Igua-
lada”. Precisament, els republicans 
volen que amb aquests pressupos-
tos “es reverteixi” aquest “greuge 
que estem patint els igualadins”.

ERC Igualada explica que el 
que fan altres ciutats mitjanes de 
Catalunya com a mínim també ho 
hem de fer aquí, a Igualada, i posen 
d’exemple ciutats com “Vilanova i la 
Geltrú, que ha destinat 4’5 milions 
d’euros en polítiques de reactiva-
ció econòmica i social; Sitges, que 
n’ha destinat 3’5 milions d’euros; 
Manresa, que ha destinat 2 milions 
d’euros; Sant Pere de Ribes, que ha 
anunciat un augment pressupostari 
d’1,8 milions; Vic, amb un pla de xoc 
per pal·liar els efectes socials i eco-
nòmics de 2 milions d’euros; Marto-
rell ha inclòs un Pla de Reactivació 
Econòmica i Protecció Social; Hosta-
lets destinarà 500.000 euros i Torto-
sa ha elaborat un pla de reactivació 
econòmica i social de 175 propostes 
i s’ha xifrat en 3 milions la inversió 
total de totes les accions”. 

En canvi, els republicans recor-
den que “a Igualada s’han destinat 
només 140.000 euros de fons mu-
nicipals per aplicar mesures socials 
i econòmiques, i això s’ha de rever-
tir”. Segons els republicans, “l’úni-
ca demanda que fem i farem en 
aquests pressupostos és que, com a 
mínim, invertim en mesures socials 
i econòmiques el mateix que fan 
d’altres ciutats mitjanes com la nos-
tra i que tots cobren uns impostos 
més baixos que la nostra”.

Conill finalitza demanant 
“abandonar el màrqueting” dels 
últims anys per aconseguir un acord 
majoritari de pressupostos que prio-
ritzi la recuperació econòmica i posi 
el ciutadà al centre de la despesa.

ERC Igualada
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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: 1.435 €

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

L’ICS a la Catalunya Central participa en dos 
estudis serològics per avaluar la immunitat 
de la Covid-19 entre els professionals 
d’atenció primària

COMARCA

L’Institut Català de la Salut a la 
Catalunya Central participa en 

dos estudis serològics per avalu-
ar la immunitat del coronavirus 
SARS-CoV-2 entre els professio-
nals sanitaris de l’atenció primà-
ria al territori. Els estudis SERO 
CATCentral i COVID CATCentral 
compten amb la col·laboració de 
la Unitat de Suport a la Recerca 
de l’Institut Català de la Salut, 
l’Institut de Salut Global de Barce-
lona (centre impulsat per la Fun-
dació La Caixa), la Fundació Pri-
vada Daniel Bravo Andreu i l’IDI-
AP Jordi Gol. Es plantegen com 
un projecte de recerca ambiciós, 
que servirà de base per dissenyar 
futures estratègies de protecció 
immunitària contra el coronavirus 
SARS-CoV-2.

Els estudis volen contribuir a 
generar coneixement sobre el vi-
rus des de l’atenció primària. Ac-
tualment, se sap que la resposta 
immunitària al virus SARS-CoV-2 

amb generació d’anticossos s’ob-
serva, en la majoria d’individus 
infectats, al cap de 10-15 dies 
després de l’aparició de símpto-
mes de la COVID-19. No obstant 
això, a causa de la recent apari-
ció d’aquest virus en la població 
humana, encara no se sap quant 
de temps es mantindran aquests 
anticossos o si proporcionaran 
protecció contra la reinfecció. Es 
coneix poc, també, el paper que 
juga la immunitat cel·lular en-
front del coronavirus SARS-CoV-2.

Objectius de l’estudi
Les investigadores del projecte, 

Anna Ramírez i Anna Ruiz, expli-
quen que els estudis tenen l’objec-
tiu d’avaluar la immunitat cel·lular 
i de caracteritzar el perfil d’anti-
cossos específics als antígens del 
coronavirus SARS-CoV-2 en mos-
tres de sang recollides de forma 
prospectiva durant 12 mesos i que 
permetran analitzar la cinètica, la 
magnitud i la durabilitat en relació 

amb la clínica presentada durant 
la infecció.

La metodologia
El SERO CATCentral és un es-

tudi longitudinal, prospectiu, d’un 
any de seguiment. Es preveu es-
tudiar més de 1.200 professionals 
sanitaris de la Catalunya Central 
dels àmbits d’atenció primària, 
hospitalari i residencial amb se-
rologia positiva per coronavirus 
SARS-CoV-2. Es relacionaran les va-
riables demogràfiques i clíniques 
amb els resultats serològics de tres 
mostres sanguínies recollides cada 
sis mesos.

El COVID CATCentral és un es-
tudi longitudinal, prospectiu, d’un 
any de seguiment. S’estudiaran de 
forma detallada 175 professionals 
de l’àmbit sanitari d’atenció pri-
mària amb resultats positius de 
PCR per coronavirus SARS-CoV-2 
durant el període del 10 de març 
al 10 d’abril. Es relacionaran les ca-
racterístiques demogràfiques i clí-
niques amb els resultats serològics 
mensuals i d’immunitat cel·lular 
cada quatre mesos.

El cap de la Unitat de Suport a 
la Recerca de l’Institut Català de la 
Salut, Josep Vidal, considera que 
“la col·laboració de l’atenció pri-
mària en l’àmbit de la recerca és 
imprescindible per aconseguir re-
sultats globals en la ciència i en la 
prevenció de la salut, no només en 
la situació de pandèmia que estem 
patint sinó en altres patologies 
existents o que puguin existir”.

Els centres educatius celebren el Dia 
Universal dels Drets dels Infants des de la 
distància 

VILANOVA DEL CAMÍ

Després de la jornada multitudi-
nària del 2019, aquest any els 

centres educatius vilanovins, jun-
tament amb l’àrea d’Educació de 
l’Ajuntament, han optat per dur 
a terme una jornada festiva de la 
celebració del Dia Universal dels 
Drets dels Infants, des de la dis-
tància, adaptant la celebració a la 
situació actual.

“La situació actual fa difícil 
dur a terme un acte com el que 
es va impulsar l’any passat, tan-
mateix, la regidoria d’Educació 
no vol que es perdi el valor de 
la celebració del Dia Universal 
dels Drets dels Infants. Per això 
es treballa colze a colze amb els 
centres educatius per posar de 
manifest que a Vilanova la pro-
tecció dels drets de la infància 

està en el primer punt de l’ordre 
del dia”, assegura la regidora Eva 
Vadillo.

L’alumnat dels diferents cen-
tres educatius ha compartit la 
lectura d’un manifest conjunt en 
què es posa en valor la protec-
ció dels drets de la infància. Des 
d’Educació han enregistrat un ví-
deo que podreu seguir al web 
municipal i a radionova.cat, així 
com també a les xarxes socials.

La regidoria d’Educació va 
oferir l’esmorzar a tots els infants 
del municipi en aquesta jornada 
tan significativa. Seguint els pro-
tocols establerts, van ser els cen-
tres educatius els que van decidir 
gaudir de l’esmorzar conjunt o 
reservar-ho per a més endavant, 
quan la situació sanitària sigui 
més favorable.

Per celebrar aquesta efemèri-
des, l’Ajuntament també ha editat 
dues postals amb la imatge de la 
celebració dels drets dels infants 
de l’any passat: la imatge aèria dels 
tres infants realitzada amb els nens 
i nenes de les escoles de primària al 
camp de futbol de Can Titó, i una 
segona imatge amb l’alumnat de 
les llars i una pancarta de fons on 
es pot llegir “Quan naixem, neixen 
els nostres drets”.

Les postals, signades per l’alcal-
dessa, Noemí Trucharte, i la regi-
dora d’Educació, Eva Vadillo, s’han 
fet arribar als escolars d’infantil i 
de primària. Així mateix, la façana 
de l’Ajuntament lluirà una pancar-
ta en motiu de la celebració de la 
jornada.

Segons expliquen des d’Educa-
ció, es preveu que a la primavera, 
si la situació sanitària ho permet, 
es pugui fer un mural conjunt en-
tre les diferents escoles de primària 
i les llars d’infants a la zona espor-
tiva Can Titó. L’elaboració d’aquest 
mural gegant es farà amb el suport 
de l’artista plàstica, Elisabet Serra.

El 2019, la celebració va comp-
tar amb una participació multitu-
dinària dels centres de primària i 
les llars d’infants que va donar lloc 
a una fotografia aèria de grans 
dimensions al camp de futbol mu-
nicipal. Així com també, des de les 
llars d’infants, es van decorar pe-
dres que construïen un cor gegant.

L’Ajuntament vol felicitar els 
matrimonis que durant el 
2020 celebren les Noces d’Or 
VILANOVA DEL CAMÍ

Per Nadal, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí acostuma a 

organitzar un acte molt emotiu 
per felicitar els matrimonis que 
celebren els 50 anys de matri-
moni. Enguany, però, la pandè-
mia no permetrà portar a terme 
aquesta celebració que aplegava 
els homenatjats en un acte insti-
tucional conjunt.

Tot i així, l’Ajuntament ha fet 
la crida habitual, que fa sempre 
per aquestes dates, als matrimo-
nis que celebren les Noces d’Or 
perquè ho comuniquin a l’Ajun-

tament. Donada la situació pro-
vocada per la Covid-19, aquest 
any no es podrà fer la cerimònia 
d’homenatge, però l’ajuntament 
vol seguir felicitant aquestes pa-
relles en un aniversari tan espe-
cial.

Així, si durant aquest 2020 
celebreu el 50è aniversari del 
vostre enllaç, podeu comuni-
car-ho per telèfon a Secretaria, 
al 93 805 44 22, de dilluns a di-
vendres de 8.00 a 15.00 h. Es 
prega evitar les visites presen-
cials.
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ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de novembre 
de 2020, s’aprovà la convocatòria i bases específiques per la 
creació d’una borsa de treball del lloc de treball de Tècnic/a de 
Joventut i Educació, amb règim laboral, mitjançant contracte 
temporal, i pel procediment de concurs - oposició, i inclosa en 
l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà durant els dies del 
25 de novembre al 9 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).
Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades, 
íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Alcaldia

Noemí Trucharte Cervera , Alcaldessa
Vilanova del Camí, document signat electrònicament 19/11/2020

Comunicat de Junts per Piera
A data de 20 de novembre de 

2020, els regidors de Junts 
per Piera, conjuntament amb els 
regidors dels grups Ara és Demà 
i Partit dels Socialistes de Catalu-
nya, hem presentat una Moció de 
Censura a la gestió de l’alcalde de 
Piera, Jordi Madrid i Roca.

Un acord que neix amb una 
clara mirada municipalista i d’una 
voluntat molt àmplia per sumar i 
donar resposta a una situació de 
bloqueig que ha provocat inefici-
ència, ineficàcia i desorganització 
en el si de l’administració, posant 
en perill el projecte per teixir una 
Piera que miri al futur i al servei de 
les persones.

L’administració municipal és, 
d’entre totes les administracions, 
la més propera al ciutadà. Així ho 
creiem pel vincle tan directe, pro-
per i personal que s’estableix entre 
ciutadans i representants públics. 
Aquesta relació tan estreta fa ne-
cessari que imperi un valor essenci-
al: la confiança.

Un valor que ha de prevaler 
sempre, i que ha d’anar en tres 
direccions. La primera, i principal, 

entre la ciutadania i els seus repre-
sentants públics, sense la qual és 
molt difícil la consecució dels pro-
jectes de futur per la vila. La sego-
na és la que s’ha de donar entre els 
socis i companys de govern, a tra-
vés de la lleialtat, la prudència en 
les conductes, la rectitud, la cohe-
rència en la presa de les decisions 
i el respecte als mecanismes nor-
matius. I la tercera és la confiança 
entre governants i tècnics de l’ad-
ministració, que ha de permetre el 
treball en equip cap a una direcció 
acordada i volguda per tots.

Sense aquesta sintonia necessà-
ria els projectes queden encallats i, 
amb el pas del temps, si s’enquista, 
arriba a la ciutadania amb la per-
cepció que l’administració no és 
útil. Discrepàncies, falta de liderat-
ge i manca de confiança han sigut 
el fil conductor del que portem de 
legislatura, i això ens ha portat a 
una acció de govern nul·la.

Aquesta situació de bloqueig 
que viu l’Ajuntament de Piera no-
més té una sortida, segons el nos-
tre punt de vista: la recerca d’un 
govern alternatiu, amb lideratges 

forts i energies renovades que 
permetin reprendre el rumb d’un 
mandat que encara té molt camí 
per recórrer i molta feina a fer, to-
ta la feina a fer.

Les tres forces polítiques que 
formem aquesta aliança creiem 
fermament que podem liderar un 
canvi per superar aquesta situa-
ció, amb una nova manera de fer 
que recuperi els rols de confiances 
i que permeti restituir els vincles 
indispensables perquè es puguin 
tirar endavant els projectes per la 
Piera que volem.

Estem convençuts que el re-
lleu en la direcció política de Piera 
portarà cap a un clima de bona 
entesa, de recuperar la il·lusió i el 
lideratge, i on tornarem a estendre 
ponts amb la ciutadania, amb els 
tècnics municipals i amb un equip 
polític que ens permeti avançar i 
desencallar la gran quantitat de 
projectes que Piera, la capital de 
l’Anoia sud, mereix i necessita per 
afrontar aquesta etapa de recons-
trucció!

Junts per Piera

Comunicat del PSC-Piera
Els grups municipals del PSC, 

Junts i Ara és demà a l’Ajunta-
ment de Piera, hem presentat una 
moció de censura a l’alcalde d’ERC, 
Jordi Madrid, davant la mala ges-
tió que ha fet a l’Ajuntament des 
de l’inici del mandat i que s’ha tra-
duït en bloqueig i ineficàcia. 

El PSC-Piera ja vam denunciar, 
fa un mes, que la situació era in-
sostenible i vam demanar un canvi 
d’actitud a l’alcalde, cosa que no 
ha fet i, al contrari, s’ha agreujat 
amb les causes que té obertes a 
Antifrau i Fiscalia per mala praxis. 
Davant aquest immobilisme i da-
vant els enormes reptes de present 
i de futur que té Piera, conside-
rem imprescindible el canvi que 

representa l’acord per a presentar 
la moció de censura.

Lamentem la nul·la capacitat 
i voluntat de planificació que l’al-
calde té per projectar el municipi 
al futur i treballar el present. L’acti-
tud presidencialista no ha ajudat a 
fer grans consensos de municipi ni 
a tenir un funcionament ordenat 
de l’Ajuntament, el que s’ha tradu-
ït en caos i malestar dins i fora de 
l’Ajuntament.

Ens comprometem a fer un tre-
ball conjunt amb Junts i Ara és De-
mà pensant en les pierenques i els 
pierencs, apropant serveis a tots els 
nuclis de la població i garantint la 
qualitat de vida del conjunt de la 
població. Fer front a la crisi deriva-

da de la pandèmia de la Covid-19 
exigeix un govern fort, ben liderat 
i amb un projecte clar per al muni-
cipi. 

El PSC-Piera estem convençuts 
que amb la moció de censura i el 
canvi de govern es recuperarà la 
transversalitat, la pluralitat i un cli-
ma de bona entesa que permeti 
avançar i desencallar la gran quan-
titat de projectes que Piera mereix 
i necessita per afrontar aquesta eta-
pa de reconstrucció. Piera té una 
realitat urbanística complexa i això 
mereix un gran esforç integrador 
del govern i una gran sensibilitat 
per ser un govern de tothom i avan-
çar sense que ningú quedi enrere.

PSC-Piera

Moció de censura a la gestió de l’alcalde, 
Jordi Madrid i Roca
PIERA

Divendres passat, els regidors dels 
grups municipals Junts per Piera, 

Ara és Demà i Partit dels Socialis-
tes de Catalunya van presentar una 

moció de censura a la gestió de l’al-
calde, Jordi Madrid i Roca.

El Ple per a votar la moció de 
censura serà el dia 4 de desembre, a 
les 12 del migdia.

Tot seguit us oferim els comuni-
cats de premsa que Junts per Piera 
i el PSC-Piera han publicat per tal 
d’explicar les raons que han portat 
fins a aquest punt.

Troben un quilo i mig de 
cocaïna a l’interior d’un cotxe
IGUALADA

La Guàrdia Civil ha decomissat 
prop d’un quilo i mig de cocaïna 

de l’interior d’un cotxe aparcat al 
dipòsit municipal d’Igualada. Un 
testimoni va alertar la policia de 
la possible existència de substàn-
cies estupefaents a l’interior del 
vehicle. Per aquest motiu, en una 
operació conjunta amb els Mos-
sos d’Esquadra, la Guàrdia Civil va 

realitzar un registre del vehicle i va 
localitzar un total de 1.480 grams 
de cocaïna amagada entre el xassís 
i els cinturons de seguretat de la 
part posterior del vehicle. Es dóna 
el cas que els dos presumptes res-
ponsables de la droga, als qui s’in-
vestiga per un delicte de tràfic de 
drogues, estan complint condem-
na a la presó per altres motius. 

ACN

Tornen els entrenaments 
esportius amb limitacions 
d’aforament i horaris de la 
primera fase de desescalada
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta setmana han entrat 
en vigor les noves indicacions 

de Salut, que tindran una dura-
da inicial de quinze dies, dins el 
nou procés de desescalada. Des 
d’Esports Vilanova destaquen la 
importància de programar des de 
la prudència i de repassar amb als 
equips els protocols de seguretat 
establerts. 

Així ho van fer saber a les en-
titats el cap de setmana passat, 
abans d’iniciar la primera setma-
na del Pla d’obertura dels equi-
paments esportius, tot recordant 
que cal vetllar per activitats se-
gures i respectar: distància, mans, 
mascareta, aforament i grups de 
convivència.

Pel que fa a l’esport federat, 
caldrà acordar nous quadrants 
per redistribuir els entrenaments, 
però es reobren els equipaments 
esportius a les entitats, tot i que 
no es poden fer competicions ni 
amistosos.

Primera reobertura 
de camp de futbol, el 
poliesportiu i el gimnàs de 
Can Titó

Al camp de futbol de Can Titó 
es podran fer entrenaments de 
clubs, de dilluns a divendres, res-
pectant l’aforament del 50%. 

També es podran fer entrena-
ments al poliesportiu Can Titó, de 
dilluns a divendres, en aquest cas 
amb un aforament del 30%. 

No es podrà fer ús dels vesti-
dors en cap dels equipaments.

Pel que fa als horaris, es per-
metrà l’entrada d’esportistes a les 
instal·lacions fins a les 21 h i els 

entrenaments podran acabar a 
les 21.30h, sempre i quan les per-
sones puguin arribar a casa abans 
de les 22 h.

El Gimnàs de Can Titó tornarà 
a obrir per a les persones que ja 
estaven abonades amb un afo-
rament màxim de 6, de forma si-
multània. Tampoc es podrà fer ús 
dels vestidors.

Es reprèn l’activitat de 
tennis, petanca, tennis 
taula i arts marcials 

A les pistes de tennis i les pis-
tes de petanca les entitats podran 
reprendre els seus entrenaments, 
respectant aforaments del 50%. 

En el cas del tennis taula i les 
arts marcials (activitats que es fan 
en espais tancats), podran repren-
dre entrenaments amb un afora-
ment màxim del 30%.

Les escoles esportives munici-
pals mantindran dues setmanes 
més el projecte Patis en Joc, i se-
guiran treballant amb els grups 
bombolla escolars. Una iniciativa 
que ha estat molt ben rebuda i 
que compta amb la participació 
dels tres centres de primària vila-
novins, amb gairebé 380 escolars.

D’altra banda, a causa de les 
limitacions d’aforament, Esports 
Vilanova ha decidit continuar 
oferint les classes d’Activitats de 
Salut per a adults i gent gran en 
format virtual, els propers 15 di-
es.

Per últim, cal recordar que es 
podrà fer esport no federat a l’ai-
re lliure, amb un grup màxim de 
6 persones, i els caps de setmana 
es podrà fer esport individual en-
tre municipis limítrofs. Es recullen 700 kg de deixalles en 

abocaments incontrolats a l’entorn del riu 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament vilanoví ha fet 

una neteja dels abocaments incon-
trolats a l’entorn del riu Anoia, al 
seu pas pel municipi. L’acció, que 
s’emmarcava en la campanya Let’s 
Clean Up, s’havia d’haver celebrat 
el 18 de novembre amb la partici-
pació de la ciutadania, però es va 
haver d’anul·lar per les condicions 
sanitàries actuals. 

Finalment, la neteja s’ha portat 
a terme amb personal municipal: 
un peó de la brigada i la tècnica de 
medi ambient i un membre de GE-
DEN (Grup d’Estudi i Difusió de la 
Natura), que van fer l’estudi previ 
de les ubicacions dels abocaments.

El Let’s Clean Up és una acció 
comuna a tot Europa per conscien-
ciar sobre la quantitat de residus 
que llencem de forma incontrola-
da a la natura.

El regidor de Medi Ambient, 
Rafael Gabarri, assegura que 
“aquest és un compromís que 
l’ajuntament vilanoví ha assumit 
en els darrers anys amb la voluntat 
de seguir conscienciant la població 
sobre la prevenció de residus”.

“Aquests residus que s’han tro-
bat abandonats en plena natura, 

com runa, plàstics, bidons i, fins i 
tot, voluminosos com matalassos, 
es poden portar a la deixalleria 
municipal. El servei és gratuït i fun-
ciona de dilluns a dissabte de 10.00 
a 13.00 h i de 16.00 a 19.30 h”.

Per a més informació podeu 
trucar directament a la Deixalleria, 
al telèfon 671 616 167.
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Canal Taronja TV rep el Premi 
Zapping

El prestigiós Premi Zapping de 
televisió de proximitat ha estat 

enguany per a Canal Taronja cen-
tral amb el programa “Cuina per 
sorpresa”.

La gala, que en aquest 25è ani-
versari dels guardons s’havia de 
celebrar al Teatre Nacional de Ca-
talunya, va quedar suspesa a causa 
de la Covid-19. Es va celebrar ahir 
dimecres de forma virtual i es va 
poder veure pel canal de Yotube 
de l’Associació de Consumidors i 
per la web de Televisió Espanyola.

Els Premis Zapping reconeixen 
la tasca de les persones finalistes i 
guardonades, així com la feina de 
tantes entitats, empreses i parti-
culars que han donat suport i han 
fet possible aquests guardons a 
la qualitat audiovisual. Compten 
amb diferents categories de sèries 

televisives, actors, programes de 
divulgació, presentadors, etcètera. 
Els Premis Zapping volen fomentar 
la cultura i el respecte a l’especta-
dor, especialment en un any com 
aquest en què la pandèmia ha fet 
tancar i suspendre actes, locals, ho-
tels, bars, restaurants i comerços. 

“Cuina per sorpresa” és una 
coproducció de Canal Taronja de 
televisió i la Residència Ibada de 
Navarcles i Castellgalí. Realitzat 
per David Villarreal, uneix l’art de 
la cuina dels nostres avis amb xefs 
de cuina de casa nostra que han 
fet els seus plats amb els residents 
d’Ibada. El resultat és un programa 
de 25 minuts molt entranyable, en 
què les emocions combinades amb 
la gastronomia ens presenten un 
producte televisiu molt especial, 
diferent i innovador.

Els xefs i residents participants 
han estat: Restaurant Muntané 
amb l’Hortènsia, Agustí Pastisser 
amb l’Adriana, Cal Carter amb la 
Pepita, Les voltes de Talamanca 
amb la Maria, Can Patoi amb en 
Carles, Can Ferrer amb la Maria, 
L’O amb la Pietat, La cuina d’en 
Tikus amb la Maria Glòria, El Ca-
nonge amb la Concepción, el Kur-
saal amb la Montserrat, Restaurant 
l’Ermitanet amb el Manuel, Res-
taurant Roqueta amb l’Àngels i 
Restaurant Aligué amb l’Elvira.

A tots ells, gràcies per fer-ho 
possible i enhorabona. Tots som 
guanyadors.

El govern vilanoví destina 
70.000 euros del pressupost 
de Festa Major a Educació
VILANOVA DEL CAMÍ

La irrupció de la pandèmia de la 
Covid-19 ha provocat la necessitat 

de modificar algunes prioritats en 
l’acció del Govern de Vilanova del 
Camí. D’aquesta manera, l’impacte i 
les conseqüències a nivell social de la 
situació viscuda han generat l’apari-
ció de necessitats urgents en l’àmbit 
educatiu que han volgut ser ateses 
com a prioritat absoluta per part 
de l’Ajuntament. Per aquest motiu, 
i donades les circumstàncies que 
han impossibilitat portar a terme els 
actes de la Festa Major, un 80% dels 
diners previstos en el pressupost per 
a aquests actes festius s’han redirigit 
per atendre aquestes despeses prio-
ritàries en matèria educativa.

Les principals actuacions porta-
des a terme són les següents:

- Actuacions d’inversió i millores 
a les escoles i llars d’infants per me-
sures per fer front a la Covid amb 
actuacions a les escoles Pompeu Fa-
bra, Marta Mata i Joan Maragall.

- Acte de reconeixement a la co-
munitat educativa.

- Actuacions de manteniment a 
les escoles i llars d’infants.

- Material de desinfecció, gel hi-
droalcohòlic, solució desinfectant i 
bales de paper per als centres edu-
catius.

- Material informàtic per a nens 
sense internet.

- Obertura de l’aula de P0 a la 
Llars infants.

- Subvenció per a activitats edu-
catives i artístiques.

- Línia d’ajudes per a l’adquisi-
ció de material informàtic per als 
infants.

Actuacions que han suposat 
un total de 70.000 euros addicio-

nals als recursos previstos al pres-
supost d’educació de 2020 amb 
càrrec al pressupost no executat 
de Festa Major de 2020.

Amb aquesta actuació el Go-
vern de Vilanova del Camí ha vol-
gut contribuir a millorar la situ-
ació de les escoles del municipi i 
combatre les dificultats que les 
famílies han hagut de viure com 
a conseqüència dels efectes de la 
pandèmia. Així, es mobilitza tots 
els recursos econòmics disponi-
bles, com els inicialment previstos 
per a actes festius, al servei de 
millorar la situació dels vilanovins 
i vilanovines enfront de la pan-
dèmia, especialment en l’àmbit 
educatiu.

NECESSITES UNA HIPOTECA?

-  Aconseguim la teva hipoteca al 90%, 
95% o al 100%, segons requisits, 
despeses no incloses.

-  Tenim la millor oferta per a tu, hipoteca 
a tipus variable, mixta o fixa.

-  Amb l’ajuda d’un gestor personal 
especialitzat.

-  De forma ràpida i senzilla, tot on line 
amb assessorament en tot moment.

-  Des d’e+ 0,99% tipus variable, 1,49% 
a 10 anys la mixta i 1,79% a 25 anys 
fixa.

-  Combinacions d’Assegurança Llar, 
Assegurança Vida i Compte Nòmina.

-  Et calculem la quota del teu nou 
habitatge.

TOT GRATUÏT
A què esperes per a informar-te...

Truca ara mateix... 
Tel: 635 310 129

Novetats a la Biblioteca El Safareig 
CAPELLADES

Aquesta setmana, les noves 
mesures de desescalada apro-

vades per la Generalitat de Catalu-
nya han permès reobrir l’atenció al 
públic i l’accés a les sales a la Bibli-
oteca El Safareig. Així, amb una 
restricció de l’aforament al 50%, es 
pot tornar a entrar a les diferents 
sales de la Biblioteca per estudiar i 
per consultar internet. 

La Biblioteca El Safareig obre 
de dilluns a divendres, cada tarda 
de 4 a 8 del vespre i també els di-
marts al matí de 10 a 13 hores.

Els usuaris i usuàries de la Bibli-
oteca poden gaudir amb les mol-

tes novetats que s’han incorporat 
aquests dies al fons, tant pel que 

fa a llibres, com a música i pel·lí-
cules.

També cal destacar la part de 
programació cultural. Dimarts pas-
sat es va reiniciar de manera te-
lemàtica amb el conte “El viatge 
d’en Konan”, que va tenir molt 
bona acollida i que es va poder 
seguir pel perfil d’Instagram de 
la Biblioteca. Properament se se-
guiran programant activitats, es-
perant poder passar ben aviat al 
mode presencial.

També aquesta setmana, coin-
cidint amb el 25N, s’ha preparat un 
centre d’interès feminista.

Presa de possessió de la regidora Montserrat 
Duch i aprovació de la modificació del 
cartipàs municipal
IGUALADA

Dimarts passat, Montserrat Duch 
va prendre possessió com a 

regidora de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Aquest va ser el primer punt 
de l’ordre del dia de la sessió ordi-
nària del Ple corresponent al mes 
de novembre. Després de donar 
compte de diversos decrets de con-
tractació i de contractació d’un 
préstec amb Caixa de Crèdits d’En-
ginyers, el plenari va aprovar la 
modificació del cartipàs municipal 
proposada per l’equip de govern 
arran del relleu de la regidora 
Marisa Vila. Els canvis han tirat 
endavant amb el vot favorable de 
Ciutadans i l’abstenció de la resta 
de grups municipals.

En la part resolutiva, el Ple va 
aprovar per unanimitat el contrac-
te programa 2020 entre l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut Català 
de les Dones i dues sol·licituds de 
bonificació de l’impost sobre cons-
truccions, presentades pel Departa-
ment d’Educació de la Generalitat i 
la Fundació Privada Àuria. A més, 
també s’ha donat el vistiplau defi-
nitiu al projecte d’obres ordinàries 
per a l’arranjament d’un tram de 
l’Anella Verda d’Igualada al parc 
de les Comes, en un punt que ha 
rebut el suport de Junts per Igua-
lada, Igualada Som-hi i Ciutadans, i 
l’abstenció d’Esquerra Republicana 
i Poble Actiu.

La part no resolutiva s’ha inici-
at amb la lectura i aprovació con-
junta del manifest institucional 
per al 25N, Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers 
les dones. Posteriorment s’ha pro-
cedit al debat i aprovació de cinc 
mocions no resolutives. Així, s’han 
aprovat per unanimitat una moció 
presentada per Igualada Som-hi de 
protecció de les aules i el personal 
als centres educatius i una altra 
presentada per Junts per Igualada 
de suport a la petició dels Consells 
Esportius de Catalunya per decla-
rar l’activitat física bé essencial. El 
Ple també va aprovar una moció 
de Poble Actiu per crear una nova 

comissió d’estudi del servei d’ai-
gua transparent i democràtica, que 
ha tingut el suport d’ERC i Igua-
lada Som-hi i l’abstenció de Junts 
per Igualada i Ciutadans. També 
va tirar endavant una moció d’Es-
querra Republicana per reclamar 
una aturada dels desnonaments 
mentre duri la pandèmia, amb el 
suport de la resta de grups, tret 
de Ciutadans, que s’ha abstingut. 
Finalment, una moció de suport 
al poble saharuí davant l’escalada 
militar al Sàhara Occidental, pre-
sentada per Junts per Igualada, va 
ser aprovada també amb el vot a 
favor de la resta de grups, tret de 
l’abstenció de Ciutadans.

Junts per Igualada presenta al Ple una  
moció per declarar l’activitat física com a 
“bé essencial”
IGUALADA

El ple de l’Ajuntament d’Iguala-
da va donar suport a la moció 

presentada per Junts per Igualada 
en la que es demana al Govern de 
la Generalitat que declari l’activi-
tat física com a “bé essencial” a 
Catalunya, com ja ho ha fet amb 
la cultura.

La moció, que s’ha treballat 
amb els Consells Esportius de Cata-
lunya (UCEC), de la qual el Consell 
Esportiu de l’Anoia n’és membre, 
considera que l’activitat física és un 
bé essencial equiparable a altres 
elements de l’estat del benestar 
com són la salut, l’educació, els ser-
veis socials i la cultura. 

Aquesta declaració hauria de 
garantir el manteniment dels pro-
grames d’esport escolar del Con-
sell Català de l’Esport, els entre-
naments esportius federats i les 
activitats físiques en general.

En aquest sentit, Junts per 
Igualada agraeix el primer paquet 
d’ajuts de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Cata-
lunya, però demana més ajuts per 
a clubs, entitats sense ànim de lu-
cre i petits gestors esportius a llarg 
termini. Així mateix, demana que 

el Govern de la Generalitat activi 
el Pla de Xoc de l’esport a l’escola 
que la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya va proposar al Con-
sell Català de l’Esport amb l’objec-
tiu d’assegurar l’activitat escolar de 
Catalunya.
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ERC-Som Montbui reclama el 
pagament dels ERTO

L’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia 
del Consell Comarcal compleix cinc anys 
d’atenció continuada a les persones grans 
de la comarca
Ha atès 368 persones i ha treballat en 162 casos, amb els Serveis 
Socials Bàsics com a principal àmbit d’actuació

L’Equip d’Atenció a la Vellesa de 
l’Anoia del Consell Comarcal 

(EAVA), un equip multidisciplinari 
que assessora, estudia i intervé en 
aquelles situacions de maltracta-
ment a persones grans, ha com-
plert cinc anys d’activitat aquest 
mes de novembre. El Departament 
de Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell Comar-
cal de l’Anoia, amb recursos com 
aquest, fa una aposta clara per la 
prevenció, la detecció, la interven-
ció i la recuperació de les persones 
grans que viuen situacions de mal-
tractament.

En tot aquest temps, aquest 
recurs ha atès un total de 368 per-
sones i ha treballat en 162 casos 
--actualment en té 35 d’oberts--. 
Més de la meitat d’aquests casos, 
un 51%, corresponien a Serveis So-
cials Bàsics com a detectors princi-
pals, un 16% a l’àmbit de la salut, 
el 12% a qüestions relacionades 
amb institucions, el 10% a Serveis 
Socials Especialitzats i el 10% res-
tant a altres àmbits com cossos de 
seguretat o altres serveis a la ciu-
tadania.

L’EAVA ha estat una acció im-
portant dins el programa “Pels 
bons tractes a les persones grans”, 

dissenyat el 2014 i que pretenia 
abordar el fenomen del maltrac-
tament des de la prevenció fins 
al seu abordatge. Aquest pro-
grama s’ha desenvolupat al llarg 
d’aquests anys i ha impulsat tam-
bé diverses accions, com la campa-
nya de prevenció “Tracta’m bé”, 
liderat pel Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia, diferents formacions 
adreçades a diversos col·lectius, o 
l’elaboració de la “Guia territorial 
de l’Anoia per a l’actuació contra 
els maltractaments a les persones 
grans”.

L’ens comarcal agraeix la con-
fiança dipositada en aquest equip, 
clau en la lluita contra els maltrac-

taments a les persones grans, un 
equip especialitzat que combat 
aquesta xacra social. En aquest 
sentit, el president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, apunta 
que “cal que sapiguem valorar la 
importància de comptar amb re-
cursos com aquest, que n’estiguem 
orgullosos i que els potenciem en 
el futur, perquè l’atenció i la cura 
de les persones grans és un dels 
principals deures i reptes que te-
nim les institucions de proximitat 
en els temps actuals”. Precisament, 
el passat 17 de novembre, i coin-
cidint amb aquest 5è aniversari, 
es va organitzar la jornada “L’EA-
VA, 5 anys abordant les situacions 
de maltractaments a les persones 
grans”, en què es va fer una valo-
ració retrospectiva d’aquest perío-
de, es va compartir una taula d’ex-
periències i es van abordar dife-
rents aspectes rellevants i casos de 
bones pràctiques.

La creació i posterior funcio-
nament de l’EAVA, un equip únic 
i pioner a tot l’Estat, ha estat pos-
sible gràcies al suport de tècnics, 
professionals, ajuntaments i altres 
administracions, més enllà del Con-
sell Comarcal, com la Diputació de 
Barcelona.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dijous passat, el ple ordinari 
de l’Ajuntament de Mont-

bui va aprovar per unanimitat 
la moció presentada pel grup 
municipal de Som Montbui - 
ERC en què reclamava l’accele-
ració en els tràmits dels ERTO 
encara pendents, i que és una 
de les conseqüències de la crisi 
sanitària que també està afec-
tant els veïns i veïnes de Mont-
bui.

La regidora republicana, 
Isabel Guerrero González, que 
forma part de l’equip de go-
vern al capdavant de la regido-
ria d’Esports, va presentar una 
moció que reclamava una mi-
llora urgent de la gestió de les 
prestacions, subsidis d’atur i el 
cobrament dels ERTO.

Entre els acords de la moció 
cal destacar l’exigència al govern 
de l’Estat espanyol del traspàs 
de la gestió de les prestacions i 
subsidis d’atur del SEPE al SOC, 
que com a compensació per l’en-
darreriment dels pagaments es 
paguin interessos de demora, 
que el govern espanyol establei-
xi mecanismes de coordinació es-
tables amb els governs territori-
als i que accepti les propostes de 
col·laboració que facin els depar-
taments corresponents, així com 
la revisió de la retallada de 86 
milions d’euros dels fons de la 
Conferencia Sectorial de Empleo 
destinats a Catalunya. 

El grup republicà agraeix el 
suport per part dels companys 
de govern, Ara Montbui i del 
grup del PSC a l’oposició. 

Conveni amb la Fundació Formació i Treball 
per instal·lar un nou contenidor de recollida 
de roba usada
VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona i la 
Fundació Formació i Treball han 

signat un conveni que ha permès 
instal·lar un nou contenidor de 
recollida de roba usada al municipi. 

El nou contenidor, de color ta-
ronja, està ubicat al carrer del Trull 
i l’objectiu és fomentar les donaci-
ons de roba i facilitar la recollida. 
Es pot deixar tota mena de peces 
de roba, calçat i complements i 
també algunes peces de roba de 
la llar.

Al conjunt de Catalunya es re-
cullen 13.376 tones de roba a l’any, 
un 3% del total dels residus. Així, 
la instal·lació d’aquest contenidor 

també pretén col·laborar en la pre-
venció de residus facilitant la cor-
recta recollida selectiva de roba i 
calçat. 

El projecte tèxtil que desen-
volupa Formació i Treball és una 
iniciativa de recuperació tèxtil, ba-
sada en criteris ètics i en un model 
d’economia solidària i circular, que 
permet generar ocupació sosteni-
ble en el temps per a les persones 
en situació d’exclusió social o en 
risc de vulnerabilitat. Gràcies a les 
donacions de roba que ja no es fa 
servir, des de la Fundació Formació 
i Treball es dona assistència a més 
de 4.000 famílies a través de pro-
grames d’entrega social.

El ple aprova una moció 
d’ERC per l’aturada de 
desnonaments 
IGUALADA

Esquerra Republicana ha presen-
tat una moció no resolutiva per 

reclamar l’aturada dels desnona-
ments a la ciutat, ja que “no té 
cap mena de sentit que es demani 
a la gent que es quedi a casa però 
alhora se la fa fora de casa seva”. 

Seguint la línia del govern cata-
là, Esquerra ha presentat una mo-
ció al ple de l’ajuntament d’Igua-
lada per tal d’aturar els desnona-
ments. La moció ha estat aprova-
da per tots els grups de l’oposició 
menys el de Ciutadans, que s’ha 
abstingut.

Els republicans han assegurat 
que “els desnonaments sempre 
han estat una eina d’injustícia con-
tra la gent que menys recursos té” 
i destaquen que “aquesta situació 
sempre ha estat desproporcionada 
i un fracàs del sistema, però ara en-
cara ho és més davant l’emergèn-
cia de la Covid-19” i han explicat 
que “és inassumible que en plena 
pandèmia demanem a la gent que 
es quedi a casa però alhora se’ls fa 
fora de casa”. Per aquest motiu, els 
republicans han presentat una mo-
ció “per rebutjar aquesta pràctica”.

Precisament, el govern de la 
Generalitat de Catalunya va anun-
ciar fa pocs dies el decret llei que 
dona la instrucció als jutjats de que 
s’aturin els desnonaments en la 
situació actual. I en aquest sentit 
els republicans han explicat que 
“calen accions valentes de qui té 
la capacitat per fer-ho, per aturar 
aquests desnonaments i buscar al-
ternatives per protegir les famílies 
més vulnerables, que són les que 
més pateixen la crisi social derivada 
de la pandèmia de la Covid-19”. 
Esquerra fa èmfasi en que “el de-
goteig de desnonaments ha estat 
constant i la pròrroga vigent no 
cobreix totes les situacions”.

Amb tot això, el text de la mo-
ció republicana demana el suport 
al Decret llei 37/2020, de 3 de no-
vembre, de reforç de la protecció 
del dret a l’habitatge davant els 
efectes de la pandèmia de la Co-
vid-19 aprovat pel Govern català, 
insta el Govern espanyol a aturar 
l’execució de llançaments de des-
nonaments i també ha modificar la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enju-
diciament civil. 

ERC Igualada

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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Millores en el sistema de telecontrol de la 
xarxa d’aigua
CALONGE DE SEGARRA

Recentment s’han dut a ter-
me diverses actuacions per tal 

d’augmentar l’eficiència de la xar-
xa municipal d’aigua del municipi 
de Calonge de Segarra.

D’una banda, s’ha col·locat un 
turbidímetre al pou, connectat al 
sistema de telecontrol, per a me-
surar la terbolesa; i d’altra banda, 
s’han muntat quatre comptadors, 
connectats també al telecontrol, a 
fi de sectoritzar les canonades i ai-
xí poder detectar més ràpidament 
les fuites. Aquests comptadors 
s’han col·locat a l’indret de Santa 
Magdalena de la Vall, a les proxi-
mitats del cementiri de Calonge 
de Segarra, en el tram entre Calaf i 
Aleny, i a l’indret de la Roca.

Aquestes actuacions han tingut 
un cost total de 39.181,08 euros i 
han estat finançades íntegrament 

per una subvenció de la Diputació 
de Barcelona.
Ajuntament de Calonge de Segarra

DR. MARIANO DEVOTO NOGUEIRA

C/ Sta. Caterina, 18 - Igualada

93 803 76 99   
660 716 310

En marxa les primeres estacions municipals 
de recàrrega per a vehicles elèctrics
Dos dispositius s’han habilitat al polígon de la Pedrosa i seran d’ús 
gratuït per als veïns del municipi 
MASQUEFA

L’Ajuntament  ha endegat , 
aquesta tardor, un dels plans 

estratègics de l’actual mandat en 
matèria de sostenibilitat i d’apos-
ta per a la transició energètica: 
l’habilitació a Masquefa de les 
primeres estacions municipals de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Enrique Gómez, regidor de 
Medi Ambient, defensa que “el 
nostre objectiu és donar un im-
puls a nivell local a una tecnolo-
gia sostenible que està en cons-
tant creixement arreu del món, 
i poder satisfer tant la demanda 
actual com futura dels vehicles 
elèctrics”. I en la mateixa línia, 
afegeix que “l’acollida d’aquesta 
iniciativa donarà un valor afegit 
al nostre poble en matèria de sos-
tenibilitat, innovació i serveis, i 
ens posicionarà arreu del territori 
com un municipi compromès amb 
la mobilitat elèctrica”.

Les dues estacions de recàrre-
ga elèctrica per a vehicles s’han 
habilitat al polígon de la Pedrosa 
i seran d’ús gratuït per a tots els 
veïns del municipi que disposin de 
vehicle elèctric. En aquest sentit, 

al llarg dels pròxims dies els pro-
pietaris d’aquests vehicles rebran 
als seus domicilis una targeta per 
a poder fer ús d’aquests disposi-
tius.

L’habilitació d’aquests dos 
punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, a més, és una de les ac-
tuacions incloses en el projecte 
d’urbanització del polígon de la 
Pedrosa, que està desplegant el 
consistori des de l’any 2018 amb 
l’objectiu de millorar la imatge i 
reurbanitzar un dels accessos més 

importants del municipi per tal de 
potenciar el seu rol de referent 
comercial. En el marc d’aquest 
pla, al llarg dels darrers mesos 
també s’ha dut a terme la substi-
tució de l’enllumenat públic per 
lluminàries de baix consum i nous 
punts de llum, la reparació de vo-
reres i la millora de les entrades a 
les naus, el reasfaltat i pintat del 
carrer i la seva senyalització, l’ha-
bilitació d’un carril bici o la instal-
lació de càmeres de vigilància.

Suspesa la Fira de Sant 
Andreu i Matança del porc
LA LLACUNA

L’Ajuntament de la Llacuna 
juntament amb l’Associació 

Matança del Porc ha decidit ajor-
nar, fins l’any vinent, la Fira de 
Sant Andreu i Matança del Porc 
que s’hauria celebrat el proper 6 
de desembre. 

La situació sanitària que viu 
el país ha fet prendre aquesta 
decisió atenent a les mesures dic-
tades i per prudència i responsa-
bilitat de tothom.

La Fira de Sant Andreu de 
la Llacuna és celebrada des del 
1337, moment en què Alfons III 
va atorgar a la Llacuna dret a fira 
per privilegi reial, després d’un 
important increment de població 
i un període de creixement de 
riquesa del municipi durant la 
primera meitat del segle XIV. La 
fira s’ha celebrat de forma (gai-
rebé) ininterrompuda des d’ales-
hores i ha esdevingut una jorna-

da festiva de tardor on gaudir 
del comerç, el producte local i 
l’esmorzar popular de la matança 
del porc, activitat que gaudeix ja 
de 40 edicions.

La Policia Local vetlla pel 
compliment de la normativa 
a bars i restaurants

L’ICS a la Catalunya Central promou el bon 
ús dels antibiòtics
Els professionals de l’atenció 

primària de l’Institut Català 
de la Salut a la Catalunya Cen-
tral apliquen tests de diagnòs-
tic ràpid (TDR) per determinar si 
l’origen de les faringitis és víric o 
bacterià. La prova permet aplicar 
el tractament antibiòtic només 
en aquells casos en què la malal-
tia té un origen bacterià i és 
estrictament necessari per com-
batre la infecció. L’objectiu és 
evitar l’ús innecessari dels anti-
biòtics. Durant els darrers anys 
la proliferació de bacteris que 
no responen als antibiòtics s’ha 
convertit en una seriosa amenaça 
per a la salut pública. El mal ús 
d’aquests medicaments fa que 
perdin eficàcia per tractar malal-
ties que fins ara es podien guarir 
fàcilment. 

Les dades al territori 
La major part de les faringi-

tis són víriques i es resolen es-

pontàniament sense tractament 
antibiòtic i adoptant mesures 
simptomàtiques contra el mal 
de coll i la febre. Des de gener 
fins a mitjan novembre un total 
de 5.335 persones han consultat 
els CAP del territori per un pro-
cés de faringitis (1.510 a l’Ano-
ia, 2.203 al Bages, Berguedà i 
Moianès i 1.623 a Osona). Els 
resultats dels tests de diagnòstic 
ràpid fets aquest 2020 des de 
l’ICS a la Catalunya Central han 
permès tractar amb antibiòtics 
un 18% de les persones amb fa-
ringitis. 

El tractament 
En un 61% dels casos, s’ha 

indicat l’antibiòtic amoxicil·lina 
(una penicil·lina) que és l’ade-
quat en aquestes infeccions. La 
resta de tractaments s’han fet 
amb altres grups d’antibiòtics 
que o bé estarien justificats en 
pacients amb al·lèrgia a la pe-

nicil·lina, o bé no serien la pri-
mera opció entre tots els anti-
biòtics disponibles (ja que són 
més susceptibles a l’aparició de 
resistències bacterianes). El TDR 
consisteix a recollir una mostra 
fregant amb un escovilló les du-
es amígdales i la paret posterior 
de la faringe. La farmacèutica o 
el farmacèutic d’atenció primà-
ria és el professional integrat a 
l’equip d’atenció primària que 
és expert en la utilització dels 
medicaments i promou activa-
ment l’ús adequat dels antibi-
òtics. Aquestes dades de segui-
ment són fruit del disseny d’un 
quadern de comandament, que 
permet aquests professionals 
monitorar de forma mensual la 
qualitat de l’abordatge de les 
faringitis i, en conseqüència, 
promoure accions de millora per 
adequar el tractament antibi-
òtic. 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest dilluns, coincidint amb 
la reobertura amb restriccions 

de bars i restaurants de la prime-
ra fase de desescalada, la Policia 
Local de Montbui va començar una 
campanya informativa per donar a 
conèixer les mesures en els sectors 
més afectats, i també comprovar 
que es respectin les noves mesures 
preventives per lluitar contra la 
covid-19. 

L’objectiu de la campanya, que 
tindrà continuïtat en el temps, és 
mantenir una relació directa amb 
el sector comercial del municipi 
per tal d’assegurar que es respec-
tin les normes de prevenció de la 
Covid 19. “No podem oblidar que 
sense salut no hi ha economia, 
per això demanem la col·labora-

ció tant del sector de la hostaleria 
com la del comerç en general, i 
lògicament, és bàsica la implicació 
dels clients de tots els comerços i 
serveis”, ha explicat el regidor de 
Governació i de Promoció Econò-
mica montbuienc Jordi Bòria. 

Pel que fa als bars i restau-
rants, un dels sectors amb més 
restriccions, la normativa obliga 
a l’obertura de terrasses amb una 
distància mínima senyalitzada de 
2 metres entre taules; també a la 
limitació de 4 per taula excepte 
grups bombolla; als interiors es po-
drà obrir amb la limitació d’afora-
ment del 30% i amb bona ventila-
ció; la distància mínima entre tau-
les ha de ser 2 de metres i l’horari 
d’obertura, de 6 a 21.30 hores.
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Caldera de biomassa a 
l’equipament Mont-Àqua

Els Mossos d’Esquadra denuncien penalment 
un home per un delicte d’estafa

Taller sobre indústria 4.0 pels 
alumnes del curs d’auxiliar 
de magatzem

VILANOVA DEL CAMÍ

Agents de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esqua-

dra de la comissaria d’Igualada 
van denunciar penalment el pas-
sat 20 de novembre un home de 
30 anys, de nacionalitat espanyo-
la i veí d’Igualada, com a pre-
sumpte autor d’un delicte d’es-
tafa 

La investigació es va iniciar el 
passat 29 d’agost quan els mossos 
van rebre la denúncia d’un ma-
trimoni d’avançada edat, de Vila-
nova del Camí, que havien estat 
víctimes d’una estafa. Concreta-
ment, un home se’ls va presentar 
a casa explicant que era fill d’un 
conegut per vendre’ls-hi produc-
tes d’alimentació. 

El matrimoni, en creure les 
paraules del suposat venedor, li 
van donar 60 euros sense obtenir 
cap producte a canvi. 

Davant d’aquests fets i des-
prés de veure un article en un 
diari comarcal on alertaven de 
ciutadans d’haver patit estafes 
similars per les poblacions d’Igua-
lada, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, agents de 
la Unitat d’Investigació d’Iguala-
da van obrir una línia d’investiga-
ció. On van poder detectar dues 
denúncies per fets similars.

L’estafador sempre utilitza-
va el mateix modus operandi. 
La majoria de les seves víctimes 
eren persones d’edat avançada 
amb les quals contactava presen-

tant-se com el fill d’un conegut i, 
amb el pretext d’aquesta amistat, 
els hi oferia objectes de primera 
necessitat. 

També es va detectar que, 
com a mínim en tres ocasions, 
s’havia fet passar per revisor del 
gas. En aquests casos, enganyava 
les víctimes per cobrar una revisió 
que no feia.

La investigació va concloure 
el passat 20 de novembre amb 
la identificació de l’autor el qual 
va quedar investigat com a pre-
sumpte autor d’un delicte d’es-
tafa. 

La investigació continua ober-
ta ja que no es descarta que es-
tigui implicat amb altres fets si-
milars.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant els darrers mesos s’han 
dut a terme les obres d’instal-

lació d’una caldera de biomassa 
d’estella forestal a l’Espai de Salut 
i Esport Mont-aQua. Aquesta cal-
dera de biomassa ha de permetre 
abastir el complex esportiu munici-
pal. Amb aquesta nova instal·lació 
es preveu reduir 152’2 tones anu-
als d’emissions de CO2.Aquest pro-
jecte en concret s’alimentarà amb 
un caldera de 250 kW de potència, 
i té un consum previst de més de 
800.000 kWh anuals.

Les obres han tingut un cost 
de 211.941,66 euros, s’han fet en 

el marc del projecte “Biomassa pel 
clima”, finançat pel fons europeu 
FEDER i per la Diputació de Bar-
celona.

Amb aquest projecte l’Ajun-
tament de Santa Margarida de 
Montbui referma la seva aposta 
per la transició energètica i la miti-
gació del canvi climàtic, com a mu-
nicipi adherit al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

A més de ser una energia re-
novable, més neta i que permet la 
gestió forestal, la biomassa dona 
un nou ús als residus forestals i 
permet un estalvi important en el 
cost del combustible.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els nois i noies que prenen part 
en el curs d’Auxiliar de Magat-

zem, (iniciativa emmarcada en el 
projecte “Treball als barris”) van 
participar aquest dimarts des de 
l’aula ubicada al CCC La Viníco-
la en un taller telemàtic sobre la 
“Indústria 4.0”. Els i les alumnes 
van mostrar la màxima motiva-
ció en una sessió complementària 

de l’acció formativa. La xerrada 
“Industria 4.0” estava inclosa a 
Taller i Xerrades de la Xarxa Naci-
onal per a l’Emancipació Juvenil 
(XNEJ), i s’emmarca en la col·la-
boració entre l’Ajuntament de 
Montbui (a través de l’Àrea de 
Promoció Econòmica), i del Con-
sell Comarcal de l’Anoia (Departa-
ment de Joventut.

OBERTURA PROGRESSIVA D'ACTIVITATS - TRAM 1

Durada: 14 dies, fins al 6 de desembre - Aplicació a Catalunya

Control fotogràfic de matrícules per accedir 
a la zona del C/ Galícia
IGUALADA

Durant el mes de desembre es 
realitzarà la instal·lació d’un sis-

tema de control fotogràfic de les 
matrícules dels vehicles que acce-
deixin al carrers Galícia, Vida, Dansa 
i Aurora. Els veïns ja han rebut la 
informació sobre el funcionament 
d’aquest sistema i properament 
s’instal·larà la corresponents senya-
lització, amb la previsió que el dia 1 
de gener ja estigui plenament ope-
ratiu. Amb aquesta finalitat, s’ha 
creat un tràmit senzill que es pot 
gestionar presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment (OAC) o bé per via telemàtica. 
Sols cal aportar adjuntant còpia del 
DNI i del permís de circulació del 
vehicle que cal autoritzar. 

Aquest sistema regulador per-
metrà l’accés lliure de veïns i de ve-
hicles autoritzats i limitarà l’accés en 
horaris de càrrega i descàrrega a la 
resta. Els objectius d’aquesta actua-
ció són pacificar l’activitat viària de 
la zona i millorar la convivència en-
tre vianants i vehicles, amb la qual 

cosa es vol aconseguir un espai més 
segur i més agradable que, alhora, 
es pot convertir en un pol actiu de 
comerç i d’oci per a la ciutadania. 

L’actuació forma part del pro-
jecte de gestió automàtica i control 
d’accessos a diverses zones de via-
nants, destinat a ordenar i pacifi-
car el trànsit a la ciutat. En aquest 
sentit, el regidor de Mobilitat i Sos-
tenibilitat, Miquel Vives, destaca 
que “L’Ajuntament està fermament 
compromès a fer d’Igualada una 
ciutat més accessible, més adequada 
i, en definitiva, més humana. És per 
això que continuem amb la nostra 
política de pacificació del transit, 
política de convivència entre via-
nants, ginys de mobilitat i transit 
rodat”.
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Feminisme transversal 
“Quan a vegades em pregunten 

quan hi haurà prou dones magis-
trades a la Cort Suprema dels EUA, 
jo responc «quan n’hi hagi 9», i 
la gent queda impactada. Però hi 
havia hagut sempre nou homes i 
mai ningú ho havia qüestionat”. 
Aquesta frase brillant és de la 
jutgessa Ruth Bader Ginsburg, la 
segona dona que va ocupar un càr-
rec al Tribunal Suprem dels Estats 
Units, i que va morir el setembre 
passat. Una pionera defensora dels 
drets de la dona que va conver-
tir-se, volent-ho o no, en una refe-
rent internacional del feminisme. 

Il·lustra amb el seu propi exem-
ple el camí recorregut, però també 
fins on estem decidides a arribar. 
Tantes posicions de poder tradicio-
nalment ocupades només per ho-
mes, tants llocs visibles on les dones 
hem estat pràcticament invisibles. 
Indubtablement anem canviant i 
transformant aquesta realitat so-
cial, superat barreres històriques 
d’un sistema que ens ha relegat 
des de l’inici de tots els temps en 
un esglaó per sota. Sempre havent 
de remar més fort, quasi sense ado-
nar-nos-en, per demostrar la vali-
desa de les pròpies aptituds. 

I sovint sentim aquell «heu 
avançat molt eh? Ja no és com 
abans». I en un primer moment 
pensem que és molt cert, però no 
està de més puntualitzar que és 
prou fàcil estar millor que abans, 
quan en aquest temps anterior no 
podíem votar, no teníem accés a 
la universitat i érem simplement 
observades com un sexe dèbil, mai 
prou preparat per desenvolupar 
tasques socialment reconegudes.

Certament, és innegable que 
aquell feminisme que va començar 
a aparèixer a finals del segle XIX ha 
anat evolucionant cap a una cons-
ciència col·lectiva que fa més xarxa 
que mai. No obstant això, també és 
cert que l’extrema dreta i els seus 
discursos negacionistes de la de-
sigualtat entre home i dona, pro-
clamats des de llocs institucionals, 
es difonen i s’escampen sense atu-
rador, sembrant dubte i odi, sense 
saber encara quina és la millor ma-
nera de combatre’ls. Malgrat això, 
intentar ometre’ls i no fer-hi front 
ens deixa sense l’oportunitat d’ex-
plicar la nostra versió de la història.

Per exemple, quan afirmen sen-
se cap mena d’escrúpol que moltes 
denúncies per violència de gènere 
són falses o que és igual de dolent 
el masclisme que el feminisme. Cal 
ser contundents amb la resposta, i 

fer-ho amb dades objectives d’una 
realitat que s’obstinen a amagar, 
de forma premeditada o per ig-
norància, o potser simplement 
una combinació de les dues. Cal 
tenir present que l’informe anual 
del 2019 de la Fiscalia General de 
l’Estat constatava que la proporció 
de denúncies falses des del 2009 
en relació als procediments en què 
s’havia dictat sentència condem-
natòria era del 0’0069%. És a dir, 
només un 0’0069% eren denúncies 
falses. D’altra banda, quant a la 
qüestió d’entendre el feminisme 
com un moviment igual de nociu 
que el masclisme, les dades tornen 
a ser contundentment aclaridores. 
Durant el 2019 el masclisme, en la 
seva forma més violenta, va assassi-
nar 59 dones. Darrera aquest nom-
bre hi ha famílies, mares, filles, ger-
manes, amigues. Vides destrossades 
per homes, que no són ni malalts 
mentals, ni alcohòlics, ni altres ti-
pologies d’excuses que acostumen 
a vestir de justificació a l’agressor. 
Eren i són homes nascuts en una 
societat intrínsecament patriarcal, 
una societat construïda a l’entorn 
de la figura central de l’home, i 
que per tant, senten que tenen po-
der, legitimitat i control sobre la 
llibertat de la dona. I el feminisme 
neix per reclamar que home i dona 
puguin mirar-se des d’un mateix 
punt de partida, que gaudeixin 
dels mateixos drets i llibertats. Per 
tant, no és un moviment contra 
els homes, sinó contra els privilegis 
que des dels  inicis de la història 
han gaudit en detriment dels de la 
dona, provocant tota mena de dis-
criminacions i violències vers ella.

Malgrat tot, des del meu punt 
de vista, el feminisme encara té 
molts deures a fer. Un dels punts 
que, com a dona, crec que cal tre-
ballar, és el d’aconseguir que totes 
ens hi sentim identificades i repre-
sentades. El contrari d’això és re-
partir carnets de feminista. Tu ho 
ets, tu no ho ets. Perquè, qui ha 
decidit què implica ser feminista? 
Hi ha una sola manera de ser fe-
minista? Des del meu punt de vis-
ta, crec que hi ha tants feminismes 
com dones al món, i tots s’han d’in-
terrelacionar, integrar, entendre, 
complementar i sumar, perquè com 
apuntava la feminista Kate Millet, 
el patriarcat s’adapta a qualsevol 
sistema econòmic-polític i, per tant, 
cada dona al món té una història i 
un context diferent.

Per posar un exemple, el passat 
7 de novembre, quan es coneixia 

que Kamala Harris  seria la primera 
vicepresidenta negra dels EUA, da-
vant l’entusiasme de moltes dones 
i nenes que veien realitzat davant 
dels televisors i per les xarxes un 
somni gairebé impossible, d’altres 
van tardar poc a calmar els ànims 
afirmant que aquell fet no era cap 
victòria per al feminisme, atès que 
Harris no és prou progressista o 
d’esquerres. Per tant, es vinculava 
el grau de feminisme amb la ide-
ologia política. Certament és un 
debat sobre el que es pot reflexi-
onar, però la meva opinió és que 
vincular necessàriament el femi-
nisme a unes idees polítiques, més 
enllà de sectaritzar el moviment i 
estancar-lo, és fer una lectura molt 
simplista del seu significat. Sovint, 
fem bandera de la necessària trans-
versalitat i interseccionalitat del 
moviment, però ni tan sols acabem 
d’entendre’n el seu significat. De 
Kamala Harris, se’n poden compar-
tir o no les seves polítiques o el 
partit en què milita, però per a mi, 
el fet que una nena negra dels EUA 
pugui emmirallar-s’hi i portar una 
samarreta que digui “my vicepresi-
dent looks like me”  (la meva vice-
presidenta s’assembla a mi), trenca 
amb molts esquemes socials, de gè-
nere i racials. De la mateixa mane-
ra, sovint no cal anar tan lluny; a 
prop nostre, tenim mil exemples 
de dones que no s’autodesignarien 
com a feministes, però ho són. Ho 
són amb el seu exemple, amb la 
seva fermesa i amb la seva deter-
minació per superar obstacles, pors 
i complexos que ens han vingut 
imposats per la nostra condició de 
dones. 

En definitiva, cal que el femi-
nisme sigui transversal i intersec-
cional, i això vol dir que ha de ser 
empàtic amb la realitat diferent 
que viu cada una. Perquè com di-
ria Simone de Beauvoir, en la seva 
obra El Segundo Sexo i també en 
el mateix pròleg de Teresa López 
Pardina d’aquest clàssic, la nostra 
llibertat com a dones sempre ha 
estat condicionada --i limitada-- per 
la situació, que no és res més que 
el context cultural i social en que 
ens desenvolupem com a perso-
nes. I, en aquest punt, el feminisme 
d’avui ha de persistir en la lluita 
que Beauvoir ja avançava, per un 
canvi radical en els rols socials i en 
la forma de viure dels dos sexes, 
femení i masculí.
Carlota Carner, regidora d’Igualtat 

de l’Ajuntament d’Igualada

Organitzada pel Consell 
Comarcal i diversos 
ajuntaments de l’Anoia
Campanya de sensibilització per a joves sobre 
la violència masclista

Exposició sobre violència masclista a nou 
espais del municipi 
És una campanya descentralitzada amb imatges a una lona a 
l’ajuntament i als comerços

Aquesta setmana es 
denuncia les violències 
masclistes

CAPELLADES

Un any més, Capellades segueix 
denunciant les violències mas-

clistes, coincidint amb el 25N.
Aquest any l’activitat va comen-

çar el cap de setmana passat i suma-
rà el treball de diferents col·lectius, 
al voltant de la regidoria d’Equitat.

“Capellades, municipi contra les 
violències masclistes” és l’eslògan 
que es pot llegir a les dues pancar-
tes que s’han instal·lat a les entra-
des de la vila, com a declaració d’in-
tencions. En aquest mateix sentit, la 
façana del Museu Molí Paperer s’ha 
tenyit de lila --amb un llum-- i una 

pancarta que recorda “Ens volem 
vives”. Encara a nivell informatiu, 
cal destacar els aparadors de la bo-
tigues de Capellades on s’han col-
locat cartells explicant els 12 tipus 
diferents que hi ha de feminicidi.

Dissabte passat, la Taula de Do-
nes va fer una parada informativa 
per sensibilitzar sobre les agressions 
masclistes i repartir domassos liles 
que aquests dies també presideixen 
els balcons de la vila.

Per ahir dimecres, al vespre, Ei-
xam Roig va programar una convo-
catòria a la plaça Verdaguer, s’havia 
de llegir el manifest de la jornada.

Demà divendres, a les 8 del ves-
pre, es farà un concert 25N amb 
Anna Andreu presentant “Els mals 
costums”, a les 8 del vespre al Tea-
tre La Lliga.

I diumenge a la 1 del migdia, al 
mateix teatre, serà el torn de Núria 
Graham, la qual presentarà “Mar-
jorie”.

Per als dos recitals l’entrada és 
gratuïta, però cal fer reserva d’es-
pai a entrapolis.com, ja que l’afora-
ment s’ha reduït al 50%.

#CapelladesCulturaSegura, i per 
això cal seguir els protocols esta-
blerts amb mascareta, distància i 
rentat de mans.

Capellades també se sumarà a 
la campanya d’Anoia Jove, que cada 
dia de la setmana penja a les xarxes 
socials una explicació dels diferents 
tipus de violència masclista. Es pot 
seguir a través del perfil de joventut 
d’Instagram, Capellades_Joventut.

Ahir dimecres es commemora 
arreu del planeta la data del 

25-N, el Dia Mundial per a l’Eli-
minació de la Violència contra les 
Dones. Per això, des d’Anoia Jove, 
el departament de Joventut del 
Consell Comarcal de l’Anoia, s’ha 
preparat una campanya adreçada 
als i les joves, amb la voluntat de 
sensibilitzar-los al voltant d’aques-
ta data destacada i implicar-los 
l’erradicació d’aquest fenomen. 
Serà, concretament, una campa-
nya interactiva, a través dels perfils 
d’Instagram dels diferents equi-
paments juvenils de la comarca 
--Cabrera d’Anoia, Calaf, Capella-
des, Castellolí, El Bruc, Els Hosta-
lets de Pierola, La Llacuna, La Torre 
de Claramunt, Sant Martí de Tous, 
Vallbona d’Anoia i Vilanova del 
Camí-- i de l’Oficina Jove, que tin-
drà com a principal objectiu cons-

cienciar sobre els diferents tipus 
de violència masclista i donar visi-
bilitat a aquesta problemàtica. La 
consellera de Joventut, Feminisme 
i LGBTI, Carme González, recorda 
que “la violència contra les dones 
i les actituds masclistes són una 
xacra que cal eliminar de societats 
modernes com la nostra; per això, 
cal sensibilitzar i implicar activa-
ment tots els segments de la soci-
etat i, evidentment, els i les joves 
n’han de ser actors fonamentals”. 
Per això, cada dia de la setmana i 
començant dilluns passat, aquesta 
campanya parlarà d’un tipus de 
violència masclista --física, psicolò-
gica, sexual, institucional, simbò-
lica i econòmica-- i es farà a partir 
de vídeos, de pel·lícules i de sèries 
on apareixen aquestes violències 
i, tot seguit, fent preguntes als i 
les joves.

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia ha preparat una acció sensibi-

litzadora per al 25 de novembre, 
Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones, 
que consisteix en exposar diferents 
tipus de violència masclista a través 
de cartells que es poden veure a 9 
punts del municipi.

A la primera de les imatges, 
que es podrà veure en una lona 
instal·lada a l’edifici de l’Ajunta-
ment, hi haurà un iceberg de la 
violència masclista. A la superfície 
es podran llegir elements de la vi-
olència visible i explícita com els 
assassinats, les violacions i agres-

sions sexuals o l’assetjament. Sota 
el nivell de l’aigua s’hi trobaran els 

elements de la violència invisible 
i implícita, molt més profunda i 
arrelada, que va des del control i 
la manipulació emocional fins a la 
publicitat sexista, la discriminació 
salarial o la invisibilització de les 
dones.

Els altres vuit cartells de car-
tró ploma estaran repartits per co-
merços del municipi perquè siguin 
visibles a tots els veïns, sobre dife-
rents temàtiques: les cançons que 
maten, la publicitat masclista, la 
discriminació salarial, la culpabilit-
zació, l’ús sexista de les joguines, 
la socialització binària, els cànons 
de bellesa irreals i el llenguatge 
sexista.
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Cadena Feminista també 
a l’Anoia

Accions diverses per fer visible la lluita 
contra la violència masclista
COMARCA

De manera conjunta els muni-
cipis de la conca, penjaran 

del 23 al 29 de novembre, una 
pancarta al balcó del consistori 
contra la violència masclista.

L’associació de dones soci-
alistes de Vilanova del Camí, 
ASOCPROCAT, s’ha sumat un 
any més a la celebració del 25N, 
Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència Contra les 
Dones, i estan elaborant un au-
diovisual amb les aportacions de 
la ciutadania. El lema d’aquesta 
edició, explica Felicidad Ruiz, 
responsable d’ASOCPROCAT, 
continua sent “Per vosaltres, 
per nosaltres i per totes les que 
ja no hi són”.

Sessió temàtica de les 
biblioteques de la Conca: 
Contes de color lila, que 
l’amor s’hi enfila

Entre les activitat programa-
des de manera unitària amb la 
MICOD, les biblioteques de la 
Conca sumen i organitzen sessi-
ons de contes liles, a càrrec de 
Mònica Torra. Per complir amb la 
normativa Covid, la sessió d’en-
guany serà telemàtica i es podrà 

seguir pel canal d’Instagram live 
de la Biblioteca Central d’Iguala-
da @bibliotecaigualada.

L’acte es farà el 28 de novem-
bre a les 12:00 h i anirà a càrrec 
de Mònica Torra.

Aquest és un acte conjunt 
de la MICOD i de la Biblioteca 
Central d’Igualada, Biblioteca 
Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui, Biblioteca Munici-
pal Can Papasseit de Vilanova del 
Camí, Biblioteca de La Pobla de 
Claramunt i Biblioteca l’Atzavara 
d’Òdena.

Les biblioteques també seran 
presents a les xarxes socials amb 
un punt d’interès virtual sobre 
les violències masclistes.

Activitats des dels 
serveis de Joventut dels 
ens locals

Els serveis de Joventut dels 
municipis de la MICOD també or-
ganitzen activitats per promoure 
l’eliminació de la violència con-
tra les dones: elaboració de car-
tells reivindicatius, concurs Tik 
Tok, Kahoot-trivial antimasclis-
ta, tardes joves en línia, taller 
d’autodefensa feminista, taller 
de conscienciació i identificació 

de la violència, sensibilització i 
propostes literàries a Instagram, 
taller d’estampació de samarre-
tes feministes, etc.

L’espai Jove de Can Muscons, 
de Vilanova del Camí acollirà el 
taller “Desgranant la mirada” de 
la Diputació de Barcelona. Una 
proposta creativa que ofereix 
eines per analitzar i identificar 
les herències masclistes que hem 
normalitzat. El taller es farà  a 
l’Espai Jove Can Muscons l’1 de 
desembre, de 16:00 h a 18:00 h, 
sempre i quan la situació sanità-
ria ho permeti.

Debat sobre “In-justícia 
patriarcal”

Amb motiu del 25N Dia Inter-
nacional per a l’eliminació de la 
violència vers les dones i les ne-
nes, l’entitat Dones Amb Empen-
ta ha organitzat, per avui dijous, 
un debat sobre “In-justícia pa-
triarcal”, amb la participació de 
Marisa Fernández, de Dones Ju-
ristes. Serà a 2/4 de 7 de la tarda 
i es farà a través de la Plataforma 
Zoom, amb entrada lliure (sense 
inscripció prèvia): ja.cat/25N_IN_
JUSTICIA_PATRIARCAL.

Aquest diumenge 22 de novem-
bre, a diverses ciutats d’arreu, 

s’han dut a terme sengles Cadenes 
Feministes en el marc dels actes 
commemoratius del 25-N com a 
Dia Internacional per la erradicació 
de la violència vers les dones.

El confinament per mor de la 
pandèmia no ens ha permès de 
participar a la cadena feminista 
general. No obstant, les dones 
han volgut fer-ne una rèplica en 
aquells indrets on ha estat possi-
ble.

Així, a Igualada, una cinquan-
tena de dones es concentraven a 
la Rambla, amb les seves pancar-
tes i missatges, aixecaven la veu al 
crit de: ens volem juntes, lliures i 
vives. Davant l’Ajuntament de San-
ta Margarida de Montbui també 
s‘hi aplegaven desenes de dones 
formant la seva cadena feminista; 
i a Piera, al Parc del Gall Mullat, 
les dones d’aquesta vila anoienca 

formaren la seva cadena en una 
espectacular performance.

En acabar es va llegir el mani-
fest on es denuncia l’impacte de 
la COVID en les dones i les seves 
realitats, perquè la COVID impacta 
en una crisi sistèmica i en la mani-
pulació de l’extrema dreta.

Però també reclama acabar 
amb la Justícia Patriarcal, recla-
mant canvis estructurals claus per 
a la prevenció, l’atenció i la recu-
peració de tota mena de violèn-
cies masclistes que suposen riscos 
afegits al de la pandèmia per a la 
salut mental i física, apostant per 
unes polítiques que posin la vida 
al centre i amb l’assignació pressu-
postària suficient per tal de que les 
puguin garantir.

Per ahir dimecres 25N, tancada 
ja la nostra edició, hi havia progra-
mada una concentració, amb per-
formance i lectura de manifest a la 
Plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

Tanquem les portes al 
masclisme, obrim-les a la 
sororitat!
El jovent som la clau per obtenir un futur 
feminista lliure de violències masclistes

ELS PETITS ANUNCIS

•  ES LLOGA: PÀRQUING per a AUTOCARAVANES al centre d’Igualada - TRASTER de 8 m2 a la zona 
del Rec. Tels. 93 805 06 78 - 649 90 55 45.

•  Important multinacional del sector BANCA-ASSEGURANCES necessita incorporar 4 ASSESSORS 
per a la comarca de l’Anoia (zona Igualada). Interessant paquet retributiu (fix+comissions), oportunitat 
de créixer dins de la companyia, formació reglada. Busquem persones acostumades a treballar per 
objectius, proactives i extravertides. Interessats: Tel. 635 310 129.

•  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: 8 plats de primer i 8 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.

Ahir dimecres, 25 de novem-
bre, va ser el Dia Internacio-

nal per a l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones. I en un dia 
com aquest cal recordar que les 
violències masclistes són un dels 
principals conflictes que pateix la 
societat actual. Són un reflex de la 
situació de desigualtat que exer-
ceixen els homes enfront de les 
dones i que es veu perpetrat pel 
sistema patriarcal.

Entenem que la violència mas-
clista es pot dividir en dos eixos 
principals: la violència física i la 
violència psicològica. Aquestes 
poden haver-se dut a terme per 
mitjans físics, econòmics o psico-
lògics, on també queden incloses 

les amenaces, intimidacions i co-
accions que donen com a resultat 
patiment físic, sexual i psicològic.

Aquest 2020, arran de la Co-
vid-19, hem pogut evidenciar que 
el problema no són els espais pú-
blics, els locals d’oci o les festes 
populars. Perquè aquestes violèn-
cies masclistes també les patim als 
nostres llocs de feina i habitatges. 
Això denota que el masclisme hi és 
sempre i en tots els espais.

Una dificultat afegida sorgeix 
quan aquesta violència queda in-
visibilitzada i, per tant, tampoc 
som capaços ni capaces de veure la 
greu vulneració dels drets humans 
de les velles, les dones, les joves i 
les nenes. Ho veiem reflectit quan 
l’Observatori contra la Violència 
Domèstica i de Gènere ens mostra 
que a Catalunya la justícia denega 
el 48,97% de les ordres de protec-
ció que demanen les dones que 
pateixen violència.

Entre els pilars bàsics que de-
fensa el Jovent Republicà es troba 
el feminisme, que lluita per la vi-
sibilització i denúncia d’aquestes 
situacions que, any rere any, patim 
les dones i que rebutgem per tal 
de trencar amb el sistema patriar-
cal i les desigualtats socials.

El jovent som la clau per ob-
tenir un futur feminista lliure de 
violències masclistes.

Queralt Ruaix i Martínez
Secretària de la Dona del Jovent 

Republicà Penedès-Anoia
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Setmana de la pedra seca: participa-hi amb 
fotografies
SANT MARTÍ DE TOUS

L’entitat els Amics de Tous par-
ticipa en les activitats orga-

nitzades per l’entitat Col·labo-
ra x Paisatge i Associació per al 
Desenvolupament rural inte-
gral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya, una iniciativa per 
donar a conèixer la Pedra Seca, 
patrimoni de la Humanitat.

La proposta en aquest cas 
(fins al 29 de novembre), és fo-
tografiar les construccions de pe-
dra seca que es trobin, tot passe-
jant, pels entorns de Sant Martí 
de Tous, fer-los una fotografia i 
penjar-la a l’instagram amb #pe-
drasecatous #setmanadelapedra-
seca.

Amb les imatges rebudes, du-
rant el 2021, organitzarem una 
exposició fotogràfica de les bar-
raques, i les imatges passaran a 
formar part de l’arxiu fotogràfic 
de l’Associació.

Al blog http://pedrasecatous.
blogspot.com/ trobareu també 
informacions relacionades amb 
el patrimoni de la pedra seca de 
Tous.

76 activitats arreu dels 
Països Catalans

Als Països Catalans existeix un 
importantíssim patrimoni rural 
de pedra seca que articula el pai-
satge: barraques, forns, sínies, 
fonts, marges, tines,…, moltes 
d’ells protegits com a BCIL (Béns 
Culturals d’Interès Local), BCIN 
(Béns Culturals d’Interès Naci-
onal) o ZIE (Zones d’Interès Et-
nològic), o bé situats dintre de 
parcs naturals o altres categories 
d’espais protegits.

L’arquitectura tradicional de 
pedra seca és un patrimoni pai-
satgístic predominant i identi-
tari a bona part dels paisatges 
rurals dels Països Catalans així 

com d’altres àmbits propers al 
mediterrani.

Coincidint amb el 2n aniver-
sari de la declaració de la tècnica 
de la pedra seca com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de 
la UNESCO el 28 de novembre 
de 2018, COL·LABORAxPAISATGE 
impulsa la Setmana de la Pedra 
Seca en col·laboració amb nom-
broses entitats del territori. Una 
setmana per a l’organització i 
promoció d’activitats relaciona-
des amb la pedra seca arreu dels 
Països Catalans que neix amb 
l’objectiu de visibilitzar i posar 
en valor no només aquest patri-
moni sinó especialment l’impor-
tant teixit d’entitats, col·lectius 
i persones voluntàries en què se 
sustenta el coneixement, la di-
vulgació i el manteniment de la 
pedra seca a casa nostra.

Així que s’han programat un 
total de 76 activitats de diferents 
formats, des de sortides i visites 
guiades a exposicions, cicles de 
documentals i xerrades online, 
passant per tallers i restauraci-
ons, activitats de descoberta in-
dividual o convocatòries i concur-
sos de fotografia del patrimoni 
local per omplir les xarxes, entre 
molts d’altres.

Tot i que el gruix de les ac-
tivitats tindrà lloc a Catalunya, 
també se n’han programat a An-
dorra, Catalunya Nord, Balears i 
País Valencià.

Quant a les activitats de di-
vulgació, la gran majoria seran 
online mitjançant diferents pla-
taformes i xarxes socials. Però 
n’hi haurà també de presencials.

Durant la Setmana de la Pe-
dra Seca se celebrarà també l’en-
trega del Premi Pedra Seca per 
part de l’APSAT (Associació per la 
Pedra Seca i l’Arquitectura Tradi-
cional) que enguany recaurà en 
la Revista Pedra Seca, que aquest 
any celebra el seu 20è aniversari.

La Setmana de la Pedra Seca 
compta amb una Agenda online 
amb totes les activitats a www.
col laboraxpaisatge.cat/accio/
agenda-setmana-de-la-pedra-se-
ca, així com amb un mapa d’ubi-
cacions que trobareu en aquest 
enllaç.

Igualment, les activitats es 
podran seguir a les xarxes socials 
de la Setmana (Facebook I Insta-
gram @SetmanadelaPedraSeca, 
Twitter @SetmPedraSeca) i mit-
jançant el hashtag #Setmanade-
laPedraSeca.

Calendari del Bon Consumidor, una píndola 
de consciència per a tot l’any
L’edició del 2021 és un recull de 12 contes il·lustrats, pensats tant per 
adults com per infants, que s’acompanyen de les espècies i varietats 
que es poden consumir en cadascun dels mesos

Jorba convoca ajuts per 
facilitar el retorn a l’activitat 
d’autònoms i pimes
JORBA

L’Ajuntament de Jorba ha convo-
cat ajuts per facilitar el retorn a 

l’activitat econòmica d’autònoms 
i petites i mitjanes empreses del 
municipi afectades per les mesures 
establertes arran de la pandèmia 
de Covid-19. L’import total de la 
convocatòria és de 8.000 euros, i es 
preveu una dotació màxima indivi-
dual de 3.000 per empresa o autò-
nom que acrediti el compliment 
dels requisits establerts. La presen-
tació de sol·licituds serà fins al 8 de 
desembre de 2020.

Se’n poden beneficiar els tre-
balladors autònoms i les pimes 
amb seu o centre de treball al mu-
nicipi de Jorba, el volum de nego-
ci dels quals no hagi superat els 
500.000 euros. Els demandants de 
l’ajut també hauran de complir 
una d’aquestes tres condicions: ser 
empreses o treballadors autònoms 
que van haver de suspendre l’ac-
tivitat econòmica arran del decret 
de declaració de l’estat d’alarma 
del 14 de març; ser empreses o tre-
balladors autònoms que van poder 

continuar l’activitat al març però 
que les restriccions del decret del 
govern espanyol van provocar una 
reducció dràstica i involuntària 
del volum de facturació del 50 per 
cent; o empreses o treballadors au-
tònoms que es trobin en qualsevol 
dels dos casos anteriors i que hagin 
iniciat l’activitat durant el 2020.

L’alcalde de Jorba, David Sánc-
hez, considera que «en aquests 
moments en què es demanen es-
forços de tots per poder lluitar 
contra la pandèmia de la Covid-19, 
també cal que les administracions 
donin suport a aquells a qui ha 
afectat, com és el cas de les petites 
i mitjanes empreses o els treba-
lladors autònoms»: «amb aquests 
ajuts volem contribuir a què el tei-
xit comercial i empresarial del mu-
nicipi pugui mantenir la seva acti-
vitat malgrat les dificultats que ha-
gin pogut passar els últims mesos»

Les persones interessades po-
den trobar les bases i la sol·licitud 
a la web de l’Ajuntament de Jorba, 
www.jorba.cat

Convocatòria per netejar 
punts del bosc

M
O
D
A
S
P
O
R
T

POSA'T 
GUAPA

Sostenidors i 
bodis

3 calces de cotó  
per 7,50€

Pijames home i 
dona desde

 24,95€
Mitjons 1,30€

Samarretes cotó 
4,50€

Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

OFERTES

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Crida des de Medi Ambient als 
veïns i veïnes del municipi que 

vulguin participar del «Clean up 
day» del cap de setmana vinent 
a zones del nucli (dissabte 28 de 
novembre) i de les urbanitzacions 
(diumenge 29 de novembre). Es 
tracta de fer una batuda intensi-
va per eliminar brossa tirada en 

espais boscosos en el marc de la 
Setmana Europea de Prevenció de 
Residus.

Sota el lema «Aquest cap de 
setmana fem dissabte al bosc» 
s’han preparat dues jornades de 
neteja al bosc la setmana vinent 
per retirar deixalles que estan en 
llocs de difícil accés. L’Ajuntament 
posarà el material de recollida i el 
de protecció per garantir les me-
sures sanitàries vigents així com 
una fàcil i còmode recollida de la 
brossa.

El cap de setmana es dividirà 
en tres accions: dissabte 28 al nucli 
antic i diumenge 29, simultània-
ment, en espais de Serra Alta i Can 
Fosalba. Els dos dies l’horari serà 
d’11.00 a 13.00 hores.

Per poder fer grups de màxim 
6 persones i distribuir el material 
necessari, s’ha habilitat el correu 
recepcio@elshostaletsdepierola.cat 
i, presencialment, la recepció de 
l’Ajuntament per apuntar-s’hi. El 
termini per fer-ho acaba avui di-
jous 26 de novembre.

COMARCA

Es tracta d’un projecte del Col-
lectiu Eixarcolant, amb il·lus-

tracions de l’artista Estela de 
Arenzana, textos de Marc Tala-
vera, Jana Peters i Marta Ferrer, 
i maquetació del dissenyador 
Roger Costa, que enguany es 
planteja arribar a més de 5.000 
llars gràcies als més de 180 esta-
bliments col·laboradors repartits 
per tot el territori. També és pos-
sible adquirir-lo online a través 
de la botiga del Col·lectiu Eixar-
colant, i sumar-se a la campa-
nya “amics del calendari” on es 
convida a tothom a fer arribar el 
calendari al seu entorn d’amics i 
familiars com a píndola de cons-
ciència.

Des de l’entitat Col·lectiu 
Eixarcolant posen de relleu la 
importància d’aquest projecte 
per poder avançar en la trans-
formació del model productiu, 
econòmic i social, ja que aporta 
informació de gran utilitat sobre 
aspectes pels quals cada cop hi 
ha un major interès però on la 
desinformació també és genera-
litzada.

Alhora, tots els beneficis ob-
tinguts amb la seva comercialit-
zació van íntegrament destinats 
a projectes que tenen per ob-
jectiu fomentar el desenvolupa-
ment d’un sistema de producció, 
distribució i consum d’aliments 
més sostenible, lògic, i just.

En primer lloc, serviran per 
seguir desenvolupant el directo-
ri de les plantes oblidades, que 
aglutina els projectes d’arreu de 

Catalunya que treballen de for-
ma sostenible amb espècies sil-
vestres i varietats tradicionals. En 
segon lloc, permetran elaborar 
els volums 3 i 4 de la col·lecció 
dels llibres de les plantes silves-
tres comestibles, que es publica-
ran al llarg del

2021. En tercer lloc serviran 
per iniciar la comercialització, 
durant el primer trimestre del 
2021, de llavors d’espècies silves-
tres comestibles i varietats tradi-
cionals per tal que puguin tornar 
a ser cultivades i consumides.

Presentació virtual els 
dies 6 i  13 de desembre

Enguany la presentació ofi-
cial del Calendari del Bon Con-
sumidor es realitzarà de forma 
virtual, mitjançant “Els debats 
del Calendari del Bon Consumi-
dor” que tindran lloc els diumen-
ges 6 i 13 de desembre a les 19h 
a través del canal de Youtube 
del Col·lectiu Eixarcolant, i que 
comptaran amb la participació 
de diferents experts en matèria 
de consum responsable i desen-
volupament sostenible.
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Demà divendres i dissabte Igualada Comerç 
anima a viure’ls intensament, gaudint de 
descomptes, ofertes i la reobertura de la 
restauració

IGUALADA

Seguint amb la campanya per-
manent de promoció i dinamit-

zació del comerç, l’entitat Iguala-
da Comerç promou cada setmana 
propostes i excuses per passejar, 
viure, gaudir i comprar. Aquests 
divendres i dissabte seran molt 
especials per diferents motius.

En primer lloc, la reobertu-
ra del sector de la restauració 
convida a sortir per fer un cafè, 
esmorzar, dinar... a les diferents 
terrasses de la ciutat. És el mo-
ment de fer costat al sector de 
la restauració, que ha estat molt 
castigat, i al mateix temps apro-
fitar per quedar i compartir una 
estona agradable.

Pel que fa als comerços, són 
moltes les ofertes que s’oferei-
xen aquests dies. Importants des-
comptes i moltes iniciatives que 
les diferents botigues ofereixen 
als seus clients.

Portar la bossa d’Igualada 
Comerç pot tenir premi

Igualada Comerç es suma a 
aquestes iniciatives i vol premiar 
els compradors del comerç igua-
ladí. És per això que les botigues 
que formen part d’Igualada Co-

merç, durant el divendres i el 
dissabte, repartiran bosses de 
l’entitat, i portar-les pot tenir 
premi. Una acció per agrair el 
compromís i fidelitat dels ciu-
tadans amb el comerç local. Re-
gals i xecs regal es repartiran pel 
carrer durant el divendres i el 
dissabte.

El comerç igualadí està tre-
ballant intensament per oferir el 
millor. L’oferta és total i s’hi pot 
trobar tot el que es necessita.

Aquest cap de setmana tam-
bé acaba el termini per parti-
cipar al sorteig de dos vas de 
1.000 euros cadascun que pro-
mou Igualada Comerç durant tot 
aquest mes de novembre. Les 
butlletes per participar es tro-
ben en qualsevol de les botigues 
associades a l’entitat, que es po-
den consultar al web: www.igua-
ladacomerc365.cat.

Diumenge tornen les visites 
guiades d’Anoia Patrimoni

Castell d’Òdena. El proper diu-
menge 29 de novembre, a les 

12.00 h, es durà a terme l’habitual 
visita guiada al Castell d’Òdena, 
on recorrerem el conjunt castral 
d’un dels castells més rellevants de 
la Conca d’Òdena i documentat ja 
a mitjans del segle X, cosa que el 
fa dels més antics de la comarca. 
Així mateix, en descobrirem l’evo-
lució històrica, fins ben entrat el 
segle XX, a més dels personatges i 
moments més rellevants del castell. 

El punt de trobada i inici de la 
visita, a càrrec d’Anoia Patrimo-
ni, serà el mateix Castell d’Òdena 
(carrer de la Torre, 2) i el preu de la 
visita és de 3 euros.

Castell de Rubió. També el 
diumenge 29, a les 12.00 h, hi ha 
programada una nova visita guia-
da al Castell de Rubió, la darrera 
de l’any 2020.  Aquest castell, que 
apareix al segle XI en substitució 

del castell d’Ardesa, s’ubica con-
trolant la plana del Pla de Rubió i 
connectant la Conca d’Òdena amb 
l’altiplà de Calaf. Senyorejat pels 
Claramunt, els Castellolí i els Car-
dona, fou, però, el pas dels Timor 
el que li conferí la major part de 
la seva personalitat, destacant l’es-
glésia fortificada de Santa Maria i 
el retaule gòtic del Mestre de Ru-
bió. 

Recorrerem, en poc més 
d’una hora, els orígens i evolució 
d’aquest castell i els seus elements 
més destacats. El punt de troba-
da i inici de la visita serà al carrer 
Castell, en aquesta ocasió, la visita 
serà gratuïta i destinada a rubio-
nencs i rubionenques, una manera 
diferent de conèixer el patrimoni. 

Per a ambdues visites podeu 
obtenir més informació i fer la vos-
tra reserva a www.anoiapatrimoni.
cat o bé al telèfon 635 922 384

Acaptes de sang per al mes 
de desembre a l’Anoia
COMARCA 

Seguidament detallem els acap-
tes de sang que el Banc de Sang 

i Teixits té previst de fer aquest 
proper mes de desembre a la 
comarca de l’Anoia.

Dia 1 a Sant Martí de Tous, en 
horari de tarda.

Dia 6 a La Llacuna, en horari 
de matí.

Dia 10 a Vallbona d’Anoia, en 
horari de tarda.

Dies 14 i 21, a Igualada, en ho-
rari de matí i tarda.

Dia 18 a Capellades en horari 
de matí i tarda.

Dia 22 a Vilanova del Camí, en 
horari de matí i tarda.

Dia 27 als Hostalets de Pierola, 
en horari de matí.

La Sala Municipal acull 
una selecció de les fotos 
presentades al Premi Procopi 
Llucià

IGUALADA

La Sala Municipal d’Exposicions 
acull, des del 19 de novembre 

fins al 13 de desembre, una selec-
ció dels treballs presentats en el 
Premi de fotografia Procopi Llu-
cià, que forma part del cartell dels 
Premis Ciutat d’Igualada, lliurats 

aquest diumenge passat. El gua-
nyador de l’edició d’enguany és 
Diego Pedra Benzal. La mostra és 
organitzada pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament 
i l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada.

1r Premi Diego Pedra Benzal, de Cornellà de Llobregat. Lema: Boira

El Campus Igualada-UdL posa en marxa un 
postgrau en comerç internacional impulsat 
per empresariat de l’Anoia
IGUALADA

El Campus Igualada-UdL amplia 
la seva oferta educativa amb 

un nou postgrau en Comerç Inter-
nacional, una especialització molt 
demanada per les empreses del 
territori que, cada vegada més, 
busquen obrir nous mercats a 
l’exterior. La Unió Empresarial de 
l’Anoia, l’Agrupació tèxtil FAGE-
PI, la Fundació FITEX i el Clúster 
català de la moda MODACC han 
impulsat, juntament amb la Uni-
versitat de Lleida, aquests estudis 
amb l’objectiu de donar sortida a 
aquesta necessitat específica de 
moltes Pimes de tenir directius for-
mats en comerç internacional.

El postgrau, que s’impartirà 
de febrer a desembre de 2021, va 
adreçat a les persones que actu-
alment formen part dels departa-
ments internacionals de petites i 
mitjanes empreses que no comp-
ten amb una formació específica, 
i també a aquelles persones que 
no tenen experiència professional 
però que vulguin formar-se en co-
merç internacional. L’alumnat, que 
rebrà coneixements teòrics i pràc-
tics, adquirirà les eines necessàries 

per poder dirigir el departament 
import-export de la seva empresa, 
així com per ajudar-la a créixer al 
mercat internacional.

Aquesta és la primera edició 
a l’Anoia del Postgrau en Comerç 
Internacional que tractarà matè-
ries com l’entorn econòmic inter-
nacional; la gestió administrativa, 
duanera i fiscal; la gestió financera 
i mercat de divises; la contractació 
internacional; la logística i trans-
port internacional, i l’estratègia in-
ternacional de vendes, i comptarà 
amb un treball final de postgrau.

La formació serà de caràcter 
presencial i, en cas que ho impedís 
la normativa sociosanitària, s’adap-
taria al format virtual. L’equip de 
professorat l’integren set docents 
amb una sòlida trajectòria acadè-

mica i professional en l’àmbit del 
comerç internacional. Pel que fa a 
la titulació, els alumnes amb titu-
lació universitària prèvia obtindran 
el Títol de Postgrau en Comerç In-
ternacional, i els alumnes sense ti-
tulació universitària obtindran el 
Títol d’Especialista Universitari en 
Comerç Internacional. La informa-
ció detallada del postgrau es pot 
trobar a la web de la UEA o a la de 
Modacc.

Aquesta setmana s’han obert 
les inscripcions per la vintena de 
places disponibles. Les persones i 
empreses interessades es poden 
adreçar a la Unió Empresarial de 
l’Anoia (formacio@uea.cat) o bé al 
Clúster MODACC (formacio@mo-
dacc.cat).

✞
SALVADOR RIERA i MIMÓ

Igualada, 1944 - Mexicali, 2020  

L’escolapi igualadí ha mort a Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic), el 20 de 
novembre de 2020, als 76 anys d’edat.
  
La família agraeix les nombroses mostres d’estima i condol i anuncia que 
pròximament, quan les mesures per la COVID19 ho permetin, se celebrarà a 
Igualada una eucaristia en memòria seva.
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El Teatre de l’Aurora reobre les portes aquest cap de 
setmana amb el Festival El Més Petit de Tots
Enguany torna a ser un dels escenaris d’El Més Petit de Tots, el festival internacional d’arts 
escèniques per als més petits (0-5 anys)
Es podran veure els espectacles “... I les idees volen” d’Animal Religion i “Kl’aa, la teva cançó” 
d’Inspira Teatre
Fins diumente, les famílies podran gaudir del Petit als núvols, tres experiències artístiques 
creades expressament en format virtual
IGUALADA

Després d’unes setmanes d’atu-
rada en compliment del nou 

decret de la Generalitat de Cata-
lunya sobre restriccions per la 
Covid-19, aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora reobre les 
portes amb la 16a edició d’El Més 
Petit de Tots, el festival d’arts 
escèniques per als més petits (0-5 
anys) més gran d’Europa. El fes-
tival, que s’allargarà fins al 29 
de novembre, proposa un ampli 
programa d’espectacles que es 
representaran a 12 ciutats dels 
Països Catalans. 

Per tal de complir amb les 
mesures sanitàries, serà obliga-
tori l’ús de mascareta a totes les 
persones majors de 6 anys. Als 
menors de 6 anys es recomanarà 
l’ús de la mascareta, però en cap 
cas serà obligatòria.

Aquest cap de setmana, al Te-
atre de l’Aurora d’Igualada es 
podran veure dues propostes re-
comanades per a infants de 0 a 
5 anys: l’espectacle “...I les ide-
es volen” d’Animal Religion; i 
“Kl’aa, la teva cançó”, d’Inspira 
Teatre.

Les localitats de les funcions 
de dissabte de “... I les idees vo-
len” no estaran numerades i la 
sala estarà dividida en zones. A 
l’hora d’adquirir les entrades els 
compradors hauran de seleccio-
nar una zona. Cada zona estarà 
ocupada per un grup de compra 
amb un màxim de 6 localitats per 
zona. En cap cas es podran barre-
jar grups de compra a les zones.

Pel que fa a les funcions de 
diumenge de “Kl’aa, la teva can-
çó”, a l’adquirir les entrades es 
bloquejaran automàticament les 
localitats del voltant, respectant 
la distància de seguretat de dos 
metres entre grups de compra.

“... I les idees volen”: un 
atractiu espectacle de circ con-
temporani amb acrobàcies, hu-
mor, joc, llum i música. Un espai 
circular i buit. Un cos, un micrò-
fon, altaveus, focus i línies de 
llums protagonitzen aquest es-
pectacle de circ contemporani. A 
través del gest, el so, la mirada 
o el tacte es convida el públic a 
participar en aquest viatge ple 
d’acrobàcia, humor, joc, llum i 
música. “...I les idees volen” és 
un espectacle fresc on pocs ob-
jectes tenen molt de pes i petites 
accions creixen fins a esdevenir 
escenes intenses, divertides i ple-
nes de complicitat per enlairar-se 
amb el públic.

Animal Religion treballa per 
innovar el circ i buscar-hi nous 
mitjans d’expressió. Des de l’inici 
de les seves creacions comparteix 
un espai on la llum, el cos i el so 
o la música emergeixen simul-
tàniament creant una identitat 
pròpia.

“Kl’aa, la teva cançó”: Un 
meravellós viatge musical per 
descobrir el món. Una experièn-
cia visual a través de la veu i la 
cançó. És un viatge musical per 
la descoberta del món. És una 
experiència visual i sonora que 

reivindica la veu com a fonament 
de la presència humana, com a 
vehicle d’identitat.

Inspira Teatre ha participat 
en diverses fires i festivals. Els 
seus pilars són la música, el tea-
tre i el moviment. La companyia 
ha buscat sempre ser propera als 
nens i nenes per estar al servei 
del seu “estar creixent” i intentar 
despertar i estimular el ciutadà 
somiador que són. “Kl’aa, la teva 
cançó” és el seu primer espec-
tacle sense text que ha rebut el 
Premi Feten 2020 al Millor espec-
tacle per a la Petita Infància.

Petit als núvols, la programa-
ció en línia del Festival El Més 
Petit. Aquest any, el festival 
s’adapta a la pandèmia i estrena 
el Petit als núvols, un espai digi-
tal on es podran trobar propos-
tes en línia tant per a les famílies 
com per als mestres, els artistes i 
els professionals de les arts per a 
la primera infància.

Petit als núvols proposa par-
ticipar en tres experiències artís-
tiques creades expressament en 
format virtual per tres compa-
nyies de Catalunya. Es tracta de 
“Cuc” d’Animal Religion, “L’ho-
ritzó de Latung La La” de David 
Ymbernon i “Expandint la jun-
gla” de la companyia Big Boun-
cers. 

Per accedir-hi caldrà adqui-
rir un únic codi per família (una 
entrada), amb el qual es podran 
visualitzar les tres creacions tan-
tes vegades com es vulgui durant 
els dies del festival (del 14 al 29 
de novembre), així com les con-
ferències del V Encontre Inter-
nacional d’Arts per a la Primera 
Infància.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa. El festival 
El Més Petit de Tots va néixer el 
2005 en una iniciativa de la LaSa-
la Miguel Hernández (Sabadell) 
amb una clara vocació internaci-
onal i d’expansió al territori. En 
aquest sentit, uns anys més tard, 
s’hi va sumar el Teatre de l’Auro-
ra i, més endavant, s’hi van afe-
gir el Mercat de les Flors (Barce-
lona), el Teatre Municipal (Beni-
càssim), el Teatre Principal (Olot), 
el Teatre de l’Escorxador (Lleida), 
el Teatre-Auditori (Sant Cugat) i 
el Teatre Clavé (Tordera), el Tea-
tre-Auditori (Granollers), la sala 
Àtrium de Viladecans i el SAT! de 

Barcelona. Enguany s’hi ha sumat 
el Teatre Municipal (Montcada i 
Reixac) i el Teatre Principal (Pal-
ma de Mallorca).

El festival El Més Petit de 
Tots és una oportunitat única per 
gaudir de muntatges i experièn-
cies de qualitat pensades per als 
més petits. Amb un ritual, una 
durada i una concepció de l’espai 
diferents. Amb aforaments redu-
ïts, on tot es veu de molt a prop 
i on tot es viu molt intensament; 

on hi caben i es barregen tots els 
llenguatges per fer-nos viatjar 
a paisatges desconeguts. El Més 
Petit de Tots també vol ser un 
espai on es puguin acompanyar 
els infants, de la mà de les arts 
escèniques, a desenvolupar l’es-
perit crític i el sentit comú, en un 
àmbit de llibertat de pensament, 
per poder formar part d’una so-
cietat cada cop més generosa i 
solidària.

Horaris i venda d’entrades. 
Les representacions de “... I les 
idees volen” es faran el dissabte 
28 de novembre a les 12 h i a 
les 17.30 h, mentre que  “Kl’aa, 
la teva cançó” el diumenge 29 
de novembre, a les 12 h i a les 
17.30 h. 

Les  entrades ,  a  8  euros 
(adults) i 6 euros (nens) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

La celebració del festival a 
Igualada compta, per setè any 
consecutiu, amb el suport del 
centre dental juvenil i familiar 
Boca a boca, d’Igualada.

Demà, encesa 
dels llums de 
Nadal

IGUALADA

Demà divendres, 27 de novem-
bre, a les 8 del vespre, la pla-

ça de l’Ajuntament acollirà l’ac-
te d’encesa de la il·luminació 
nadalenca d’Igualada, que comp-
tarà amb una actuació musical a 
càrrec d’alumnes i professors de 
l’Escola Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada.

Diumenge 
no hi haurà 
Mercat 
d’Antiguitats
IGUALADA

A causa de la situació sanitària 
actual, i seguit la normativa 

vigent de la Covid-19, s’informa 
de que NO és possible dur a terme 
el Mercat d’Antiguitats que esta-
va previst per al proper diumen-
ge, 29 de novembre. 
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CCOO convoca el Congrés Intercomarcal 
per a l’abril de 2021
El passat dijous 12 de novembre 

es va reunir el Consell territorial, 
màxim òrgan de direcció de CCOO 
Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, 
Garraf i va decidir convocar el seu 3r 
Congrés Intercomarcal el 15 d’abril 
de 2021 al Teatre Casal de Vilafran-
ca del Penedès, amb el lema: “Cons-
truïm futur: treball digne, igualtat i 
sostenibilitat”.

L’actual secretari general, Josep 
Maria Romero, va informar al mà-
xim òrgan de direcció entre con-
gressos que optarà a la reelecció 
i destacà que el sindicat aborda 
el repte de fer un debat potent, 
fent compatible el caràcter semi-
presencial afegint el potencial de 

les eines telemàtiques. El dirigent 
sindical va subratllar: “intentarem 
fer un congrés en un moment es-
pecialment difícil per la classe tre-
balladora defensant l’ocupació i els 
llocs de treball, empenyent per fer 
els canvis necessaris per transfor-
mar el nostre teixit productiu sense 
oblidar la lluita per incrementar la 
protecció social, especialment de 
les persones més vulnerables. És 
fonamental debatre la posició del 
sindicat al voltant dels grans reptes 
i transformacions socials, digitals, 
econòmiques i ecològiques i influir 
perquè es concretin en projectes 
inclusius i sostenibles al nostre ter-
ritori”. Algunes de les prioritats que 

marca CCOO a l’Anoia seran: fer un 
relleu ordenat de la coordinació co-
marcal, fins ara a càrrec de l’Alfonsa 
Santiesteban; impulsar un diàleg 
social a un territori amb massa es-
pais de concertació, aconseguir po-
sar les bases per reduir l’atur i crear 
ocupació fent compatible polítiques 
industrials potents amb respecte pel 
medi natural, apostar per sectors de 
futur que explorin les possibilitats 
de la transformació digital i la llui-
ta contra el canvi climàtic, reforçar 
l’assessorament i l’atenció a les per-
sones que demanen suport i tutela 
del sindicat i continuar l’aposta per 
feminitzar l’organització sindical ini-
ciada fa quatre anys.

Xavier Sala-i-Martín presidirà la 20a Nit 
Empresarial UEA 
Se celebrarà, a través d’una plataforma virtual, el 17 de desembre 

Amb el lema “20a Nit Empresa-
rial UEA des de casa!”, la Unió 

Empresarial de l’Anoia organitza la 
vintena edició de la nit econòmica i 
empresarial més reputada i recone-
guda de la Catalunya Central per al 
proper dijous 17 de desembre: la Nit 
Empresarial de l’Anoia, un punt de 
trobada del sector empresarial que 
aprofita l’ocasió per fer networking 
i posar en comú experiències; propi-
ciar el contacte, la relació, la conei-
xença entre empreses, empresaris i 
empresàries, autònoms i autònomes 
del territori; facilitar l’establiment 
de col·laboracions i possibles nego-
cis, en un ambient distès.

Continuant amb aquests valors 
que aporta la nit UEA, i a demanda 
de diferents empreses, des de l’or-
ganització s’apunta que “cal apro-
fitar aquest vincle que uneix a totes 
les empreses de l’Anoia. Ara més 
que mai hem de generar confiança 
i motivació”, i que tot i les circums-
tàncies actuals “hem de crear un 
vincle de confiança, treballar amb 
la màxima normalitat possible i mo-
tivar-nos entre tots els que formem 
part de la UEA”.

Una nit diferent
La vintena edició de la Nit Em-

presarial UEA, adaptada a l’escenari 
actual, presenta moltes novetats i 
sorpreses. En primer lloc, aquesta 
20a edició comptarà amb un gran 
convidat: serà presidida pel prestigi-
ós economista Xavier Sala-i-Martín, 
qui oferirà una ponència en clau 
positiva i esperançadora. Sala-i-Mar-
tín és catedràtic J and M. Grossman 
d’Economia de la Columbia Univer-

sity a Nova York i l’Assessor Econò-
mic Principal del Center for Global 
Competitiveness and Performance 
del Forum Econòmic Mundial de 
Davos, Suïssa. També és investiga-
dor associat del National Bureau of 
Economic Research i membre del 
Consell de Catalunya de Telefònica.

En segon lloc, el format, que se-
rà a través d’una plataforma virtual, 
i on es retransmetrà en directe per a 
tots els i les assistents. 

I en tercer lloc, l’esdeveniment 
serà exclusiu per als socis i sòcies 
de l’entitat com a mostra d’agraï-
ment per la confiança dipositada 
durant la gestió de la pandèmia. En 
una carta enviada pel seu president, 
Joan Domènech, ha agraït aques-
ta confiança en aquests temps tan 
complexos i incerts: “Sou vosaltres, 
els socis i sòcies, els que feu possible 
l’entitat: per la vostra dedicació, per 
la vostra proximitat, pel vostre com-
promís, però sobretot per la vostra 
confiança”. En aquest sentit --i con-

sisteix en una de les altres nove-
tats--, totes les empreses associades 
de la UEA inscrites a l’esdeveniment 
rebran el sopar a casa per a dues 
persones, un reconeixement a la la-
bor i esforç empresarial: “Enguany 
no hi haurà premis UEA. Perquè 
totes les empreses i autònoms són 
mereixedors del reconeixement per 
la lluita constant d’aquest 2020. En 
aquesta especial efemèride, que són 
20 edicions de la Nit Empresarial, 
i ateses les circumstàncies, té més 
sentit que mai estrènyer llaços i fo-
mentar les relacions empresarials de 
la comarca perquè, si alguna cosa 
positiva hem de treure de la pandè-
mia, és que cal remar junts en una 
mateixa direcció”.

Amb tot això, i amb l’objectiu 
de seguir potenciant el networking, 
aquesta edició també comptarà 
amb una app mòbil disponible per 
als dispositius iOs i Android. La 20a 
Nit Empresarial UEA tindrà lloc el 
proper dijous dia 17 de desembre, 
a les 19 h, i estarà presentada per la 
periodista manresana de TV3, Núria 
Bacardit.

Les inscripcions, que estan adre-
çades a les empreses associades a 
l’entitat, es poden fer directament 
a través de la web de la UEA o a 
través d’aquest enllaç: https://forms.
gle/DtdKcDTQaQhraXJK8. El termini 
finalitza el proper 4 de desembre.

Aquesta vintena edició espera 
comptar amb totes les entitats, em-
preses i organitzacions que han do-
nat suport cada darrera nit UEA, i 
que ara més que mai volen estar al 
costat de les empreses i autònoms 
de l’Anoia.

Marc Macià parlarà de 
“La vaga de la Canadenca” 
a l’AUGA
IGUALADA

El proper dilluns, dia 30 de novem-
bre, s’oferirà una nova sessió 

d’AUGA que tindrà com a convidat 
Marc Macià Ferré, el qual parlarà de 
“La vaga de la Canadenca”.

Aprofitant que el any 2019 es 
va celebrar el centenari de la vaga 
de la Canadenca, la conferència ex-
plora els orígens, a Camarasa, de la 
mateixa vaga i la seva expansió a 
tot Catalunya arran de l’acomiada-
ment d’obrers a Barcelona uns me-
sos més tard. La xerrada explica el 
desenvolupament de la vaga fins a 
l’aprovació de la jornada de 8 hores 
i la vaga general de 1919 que supo-
saren el final del cicle de lluita social 
i l’inici del pistolerisme.

Retransmissió a les 6 de la tarda 
pel Canal Taronja Anoia i per la web 
de la Universitat de Lleida, http://
www.udl.cat/ca/serveis/culturals/de-
casaestant.

Diumenge comença el Festival d’Orgue 
CAPELLADES

Aquest diumenge es farà el pri-
mer concert del Festival d’Or-

gue de Capellades, que enguany 
arriba ja a la seva cinquena edició 
i es converteix també en memorial 
Josep Xaubet.

El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, explica com “els Amics de 
l’Orgue i la regidoria de Cultura 
hem volgut d’aquesta manera re-
tre homenatge a Josep Xaubet, un 
dels impulsors del Festival i l’orga-
nista oficial de l’església de Santa 
Maria de Capellades”.

En aquesta edició, el Festival 
d’Orgue comença amb la música 
en directe dels Barcelona Gòspel 
Messengers, dirigits i acompa-

nyats a l’orgue per Ramon Escalé. 
“Obrim el Festival amb un grup 

dinàmic, alegre, en què destaca la 
joventut, l’expressivitat, que trans-
met energia… Just el que ens cal 
després de mesos sense espectacles 
ni concerts. Donem-nos l’oportu-
nitat de tornar a gaudir de la mú-
sica”.

El concert serà diumenge, a les 
6 de la tarda, a l’església de Santa 
Maria de Capellades i les entrades, 
a 6 euros, es poden comprar de 
manera anticipada a través de la 
pàgina d’entrapolis.com.

El segon concert serà el diu-
menge 13, amb la Coral Càrmina 
i David Malet a l’orgue, i el darrer 
el 20 de desembre amb Jonatan 
Carbó i Oriol Rosés, que protago-
nitzaran el Concert de Nadal.

Festa de Sant Andreu 
de Maians
MAIANS

Diumenge, tot i que no hi ha 
els habituals actes de la festa 

major, se celebrarà l’ofici a l’esglé-
sia parroquial de Maians en honor 

al patró del poble, Sant Andreu 
apòstol. Tindrà lloc a la 1 del mig-
dia i serà presidit per mossèn Xavi-
er Bisbal i Talló.

Novena a la Immaculada 
Concepció a la Sagrada 
Família
IGUALADA

El dilluns dia 30 comença aquest 
novenari a la parròquia de la 

Sagrada Família, que enguany 
serà predicat pels Pares Caputxins, 
concretament el P. Francesc i el P. 
Joseph. 

Se celebrarà cada dia a les 8 
del vespre fins al 8 de desembre, 
amb rosari (excepte el divendres i 
el cap de setmana), eucaristia amb 
homilia mariana i cant dels goigs 
de la Puríssima i del seu himne 
igualadí.

Inscripcions al 9è Concurs 
d’aparadors nadalencs
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Fins el 4 de desembre es poden 
fer les inscripcions per parti-

cipar al 9è Concurs d’Aparadors 
Nadalencs de Montbui, obert a 
tots els establiments comercials 
del municipi (comerços, serveis, 
bars-hostaleria).

L’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui atorgarà el 
premi mitjançant el

Jurat qualificador el dia 19 
de desembre. Hi haurà un primer 
premi de 400 euros i placa, un 
segon de 200 euros i un tercer de 
50 euros. 

Els aparadors hauran de ser 
visibles del 9 de desembre fins el 
7 de gener de 2021. El jurat esta-
rà designat per l’Ajuntament de 
Montbui, integrat per un repre-
sentant de la UEM, un represen-
tant de l’Ajuntament, i un repre-
sentant de Viu la Festa.

També hi haurà un vot popu-
lar el dia 19 de desembre fins les 
12:30, i un vot digital via Face-
book. Els comerços participants 
han d’enviar la foto a l’adreça de 
correu: milloraparadormontbui@
gmail.com fins el 13 de desembre.

Totes les imatges estaran pen-
jades simultàniament el dilluns 
14 de desembre al Facebook de 
la UEM.

Per votar caldrà accedir al 
Facebook de la UEM. Només es 
comptabilitzaran els “m’agrada” 
que rebi cada foto de les que es-

tiguin penjades allà. L’aparador 
guanyador del vot per Facebook 
serà el que tingui més“m’agrada” 
el dia 19 de desembre a les 11 del 
matí.

El vot “Facebook” comptabi-
litzarà 20% part del global de la 
votació. El “vot popular en mà” 
representarà un 40% i el del jurat 
un 40 %. En cas d’empat entre 
els tres aparadors pels diferents 
sistemes de votació, prevaldrà 
l’aparador guanyador en el “vot 
popular”.

La visita del jurat als comerços 
es durà a terme entre els dies 9 i 
19 de desembre del 2020. S’efec-
tuarà la visita entre les 10:00 h i 
les 14:00 h del matí, i les 16:30 h i 
20:30 h de la tarda. Els aparadors 
hauran d’estar visibles durant 
l’horari de visita.

El jurat tindrà en compte el 
material utilitzat, l’originalitat, 
l’elaboració i l’adaptació del pro-
ducte a l’aparador. Les deliberaci-
ons del jurat seran secretes i ina-
pel·lables.

Les inscripcions seran gratuïtes 
i hauran de formalitzar-se mitjan-
çant l’entrega de la butlleta de 
sol·licitud degudament comple-
mentada a: L’Ajuntament de San-
ta Margarida de Montbui (Ctra. 
de Valls, 57); telemàticament a la 
web de l’Ajuntament montbui.cat

Per correu electrònic a: torre-
grosacs@montbui.cat.

mailto:torregrosacs@montbui.cat
mailto:torregrosacs@montbui.cat
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AVANZA.
SAGE TE 
ACOMPAÑA. 

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03 
www.controlgroup.es

Sage 200cloud es la solución de gestión para 
pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo.
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Notícies de l’Escola Pia
IGUALADA

Formació de delegats i 
delegades de 5è i 6è de 
Primària, 1r i 3r d’ESO, 1r 
Batxillerat i PFI

Un dels nostres objectius és po-
tenciar la participació dels alumnes 
en la vida escolar, perquè estem 
convençuts que els enriqueix i con-
tribueix a formar-los com a futurs 
ciutadans compromesos i crítics. 
Per aquest motiu i un cop escollit 
els nous delegats/des, de curs, que 
ho seran durant els propers dos 
cursos, reben una formació de dos 
matins dins l’horari escolar.

Aquesta formació els perme-
trà ser més conscients del seu nou 
càrrec, ajudar-los en les seves fun-
cions i, per altra banda, donar més 
rellevància i protagonisme al seu 
càrrec.

Els ambients 
d’aprenentatge ens 
fascinen!

A Primària han iniciat els ambi-
ents d’aprenentatge.

Els alumnes de Cicle mitjà ens 
mostren on gaudeixen, experi-
menten, comparteixen, aprenen i 
creixen.

Aquest any es realitzen dins del 
mateix grup classe, dividint l’espai 
en dos ambients que van canviant 
cada quinze dies.

Els nostres referents dins dels 
ambients són Frida Kahlo, Steve 
Jobs, Marie Curie i Carles Capde-
vila. 

Seguim treballant les intel·li-
gències múltiples i potenciem les 
seves capacitats i habilitats.

Fem Ciències a les 
Guixeres

Avui el laboratori de l’àrea de 
Ciències s’ha traslladat a les Gui-
xeres, on l’alumnat de 1r d’ESO 
ha realitzat quatre tallers a l’aire 
lliure relacionats amb la matèria 
de Biologia i Geologia del curs. Dis-
tribuïts en grups estables i adop-
tant totes les mesures de seguretat 
durant tota la jornada, han acon-
seguit aprendre altres utilitats dels 
recursos que ens dóna la terra, tot 
mesurant i esbrinant l’estat del sòl, 
extraient guix de la guixera, fent 
sabó i pasta de dents naturals.

Entrem dins l’aula de 
Visual i Plàstica de 1r 
d’ESO

Els alumnes han treballat la 
percepció de les formes a través 
de la tècnica collage i com sempre, 
amb molta creativitat! Tot donant 
un missatge per la societat que ens 
faci reflexionar sobre les nostres 
vides. 

Les seves làmines creatives, par-
len soles! 1. Lluita pels teus somnis. 
2. La contaminació entra a casa, 
evitem-ho. 3. L’esport és vida, fem-
ho bé. 4. A la recerca del benestar i 
la tranquil·litat personal.

Tallers sobre educació 
sexual bàsica organitzats 
per l’AFA

Per a alumnes de 1r d’ESO, 
l’AFA ha organitzat diferents ta-
llers, donant resposta així a la de-
manada de famílies i alumnes i 
sempre tenint en compte la im-
portància de la matèria en aquesta 
etapa.

Avui, la Glòria, membre de 
la junta de l’AFA, ha visitat les 4 
classes de 1r d’ESO i amb la inten-
ció d’explicar als alumnes en què 
consistiran aquests tallers que es 
realitzaran durant el mes de no-
vembre.

L’activitat és voluntària i l’ob-
jectiu és dotar de recursos de qua-
litat i resoldre inquietuds pròpies 
de l’edat. La dirigiran formadors 
especialitzats en la matèria de “La 
Otra Educación”.

Els continguts seran totalment 
adequats a l’edat dels alumnes i 
s’abordaran en format taller per 
poder resoldre tots els dubtes que 
sorgeixin.

Alumnes de l’Escola Àuria 
fan la Cursa del Parc Central

IGUALADA

El dimarts 3 de novembre, al 
matí, els alumnes TVA (Transició 

a la Vida Adulta) i SE (Secundà-
ria E) de l’Escola Àuria van anar al 
Parc Central d’Igualada amb l’ob-
jectiu de promoure hàbits saluda-
bles i valors educatius a través de 

la pràctica de l’esport. Van partici-
par a la 42a Cursa Popular Ciutat 
d’Igualada. Els alumnes van rea-
litzar un circuit de 1.000 metres i 
van gaudir molt de l’activitat que 
els va oferir la ciutat.

Professionals Secció TVA

Estades lingüístiques 
de l’Institut Montbui a Coma-ruga
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els passats dies 28, 29 i 30 d’oc-
tubre, els alumnes de 4t ESO 

de l’Institut Montbui van partici-
par en unes estades lingüístiques a 
Coma-ruga, al camp d’aprenentatge 
Pau Casals. En total van ser cinquan-
ta alumnes. 

Aquesta activitat i actuació 
coordinada per l’Institut Montbui 
forma part del Programa d’orienta-
ció i reforç per a l’avanç i suport a 
l’educació del Ministeri d’Educació 
i Formació Professional i està co-
finançada pel Programa operatiu 
d’ocupació, formació i educació del 
Fons Social Europeu 2014-2020. 

Les activitats d’aquestes esta-
des van estar dirigides per quatre 
monitors anglesos nadius, com-
promesos a encaminar l’alum-
nat a utilitzar tan sols la llengua 
anglesa, i a familiaritzar-s’hi de 
manera lliure i amb seguretat; en 
definitiva, a tenir contacte directe 
amb la llengua estrangera sense 
cap tipus de dificultat ni impedi-
ment i a la millora de la compe-
tència lingüística que n’han de 
tenir els estudiants de l’educació 
secundària obligatòria. 

L’experiència fou molt positiva i 
molt ben valorada, per la diversitat 
de moltes activitats engrescadores 
al seu temps: passejades cap a la 
platja, competicions per equips, ac-
tivitats esportives i jocs de pistes, en-
tre moltes altres. A més, l’alumnat 
va poder gaudir d’activitats noctur-
nes, com una gimcana per equips, i 
cançons i balls a l’exterior. 

Cal tenir en compte que totes 
les activitats, així com el mateix 
allotjament a l’alberg, es van fer se-
guint i observant estrictament totes 
les mesures de seguretat especials 
pel que fa al Covid-19: separació 

per grups bombolla, utilització de 
mascaretes al llarg de l’estada, higi-
ene de mans molt freqüent, mesu-
rament de la temperatura corporal 
amb una periodicitat molt repetida 
diàriament, precaució de guardar 
distàncies de seguretat, etc. 

Destaquem que activitats 
d’aquest tipus completen i fomen-
ten una formació íntegra de l’alum-
nat de l’Institut Montbui, compro-
mès en l’educació i l’ensenyament 
dels seus alumnes no només en 
les aules, sinó també complemen-
tant-la amb experiències exteriors 
més properes a la realitat.

Activitats del mes de 
novembre a l’escola Antoni 
Gaudí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dia Internacional dels 
Drets dels Infants

Divendres passat, 20 de no-
vembre, va ser el Dia interna-
cional dels drets dels infants. Els 
nens i nenes de cicle mitjà, per 
celebrar-ho, vam baixar al pati a 
buscar unes targetes on hi havia 
redactats els drets. Alguns eren ve-
ritat i d’altres no; quan vam anar 
a la classe en vam parlar i vam 
conèixer els drets que tenim tots 
els nens i les nenes. Fins i tot, en el 
cas de 3r, l’activitat també ens va 
servir per descobrir el nom de la 
nostra classe. 

Santa Cecília, patrona de 
la música

Aquest any, Santa Cecília ha 
coincidit en diumenge, però ai-

xò no ha estat un inconvenient 
per poder celebrar el Dia de la 
Música a l’escola. Tots els cursos, 
grans i petits, fa dies que treba-
llem diferents cançons, fent-ne 
un acompanyament amb percus-
sió corporal. Hem pogut descobrir 
que amb el nostre cos podem fer 
infinitat de sons ben diferents i 
podem fer un acompanyament 
rítmic sense necessitat de tocar 
instruments. 

Enguany hem viscut una ce-
lebració una mica especial, ja 
que ha estat una celebració vir-
tual. Hem pogut compartir totes 
les creacions dels diferents cur-
sos amb les famílies i companys i 
companyes de l’escola mitjançant 
gravacions que hem penjat a la 
pàgina web. A l’escola tenim uns 
grans artistes! 
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Xerrada dels Mossos 
d’Esquadra als alumnes 
de 4t d’ESO 

La setmana passada va anar 
a l’Escola Institució Igualada el 
Rubèn, un Mosso d’Esquadra 
d’Igualada, per impartir una ses-
sió als alumnes de 4t d’ESO. Van 
parlar dels diferents tipus de dro-
gues, legals i il·legals. De possi-
bles situacions reals en què ells i 
elles es poden trobar i com gesti-
onar-les. 

Durant la sessió els alumnes 
van poder comentar amb el Rubèn 
les seves inquietuds i dubtes da-
vant diferents situacions, ja sigui 
que s’hi han pogut trobar o bé que 
els interessa saber què podria pas-
sar si s’hi trobessin. 

Ja fa alguns cursos que els 
Mossos d’Esquadra van a l’escola 
a fer formació tant als alumnes 
com als pares. Gràcies, Rubèn, per 
aquesta gran tasca que feu amb els 
joves d’Igualada.

A La Llar celebrem la 
Verema

Durant tres setmanes, els nens 
i nenes de La Llar de la Institució 
Igualada han estat descobrint de 
diferents maneres els fruits que 
ens trobem a la tardor i han pogut 
gaudir d’experimentar amb ells. De 
tots, però, el raïm era el que més 
curiositat havia despertat entre els 
petits i petites. Així que van apro-
fundir: van investigar de quina 
planta surten, quins colors poden 
tenir i què en pot sortir, del ra-
ïm. Van quedar fascinats quan van 

veure que durant la verema aixafa-
ven el raïm amb els peus per treure 
el suc. I quina millor explicació que 
ho puguin fer ells mateixos! Les re-
accions i l’experiència van ser molt 
divertides!

Els alumnes de 1r d’ESO 
de la Institució Igualada 
estudien els nutrients al 
laboratori

A la classe de biologia de 1r 
d’ESO de la Institució Igualada es-
tem treballant la nutrició. Durant 
aquesta unitat, els alumnes han 
treballat a l’aula la teòrica corres-
ponent per aprendre a distingir 
el midó de la glucosa. Per poder 
complementar aquesta unitat, hem 
posat en pràctica la comprovació 
dels diferents nutrients en aliments 
com la patata i la coca-cola, segons 

el canvi de color que veiem i el re-
actiu que posem: Lugol o Fehling. 
Ara ja sabem distinguir el midó de 
la glucosa!

A la Institució Igualada 
celebren la Setmana de 
la Ciència al Parvulari i 
Primària

La setmana passada els alum-
nes de Parvulari i la Primària de 
la Institució Igualada van gaudir 
alguna jornada destinada a la Ci-
ència!

A Cicle Inicial, cada tarda de 
la setmana, van poder fer a l’aula 
o bé al pati diferents experiments 
científics o tallers. Van anar al 
pati per a fer una descoberta de 
l’entorn. Equipats amb lupes i en 
grups de 2 o 3 alumnes, van anar a 
descobrir què hi ha al nostre pati: 

insectes, pedres, minerals, fulles... 
en acabar van anar a l’aula i van 
dibuixar el que més els va agradar. 

Uns altres dies van fer experi-
ments amb aigua de colors, van fer 
un Arc de Sant Martí amb papers, 
van veure com una flor pot can-
viar de color utilitzant una mica 
d’aigua i colorant. Van veure com 
l’extracte de la col llombarda al-
tera els colors de les substàncies 
depenent del seu PH. Van poder 
fer neu artificial amb bicarbonat 
i aigua... que divertit fer un ninot 
de neu a l’aula!. 

Dijous van anar a veure una 
exposició de maquetes del nostre 
sistema solar que els alumnes de 
4t de Primària van fer a l’assigna-
tura de Science i van poder escol-
tar coses molt interessants sobre 
els planetes que els mateixos nens 
i nenes els van explicar. Tots van 
quedar tan impressionats, que van 
voler fer la seva petita galàxia i 
posar-la en un pot!

Els nens i nenes del Parvulari 
van jugar una estona a ser cientí-
fics i van fer diversos experiments... 
un volcà, núvols de colors, van veu-
re ballar un ninot en un plat! Tots 
van gaudir molt!!

Els alumnes de 3r de Primària 
van experimentar amb les cons-
truccions verticals... com podem 
fer que una estructura sigui més i 
més alta?

Dins de l’assignatura de Sci-
ence els alumnes de Cicle Superi-
or van fer un “Solar Oven”... Van 
construir un forn solar i el van po-
der provar al pati de l’escola! D’al-
tres van treballar els minerals i les 
roques, tot observant minerals que 
van portar de casa. Van llegir i van 
aprendre molt sobre aquest tema.

Sens dubte ha estat una set-
mana plena d’experiments i activi-
tats relacionades amb les ciències 
on tots els nens i nenes han après 
molt! I qui sap... potser algun d’ells 
voldrà arribar a ser un prestigiós 
científic!

L’exposició “Treu-li suc a la 
sexualitat” a l’Escola Anoia

IGUALADA

A partir d’aquest dijous, 26 
de novembre, i fins al 10 de 

desembre, l’exposició itinerant de 
la Diputació de Barcelona  Treu-li 
suc a la sexualitat s’instal·la a l’Es-
cola Anoia, a Igualada. La mostra 
s’adreça als adolescents de 12 a 16 
anys amb l’objectiu d’aportar-los 
una visió positiva i saludable de la 
sexualitat.

L’exposició s’estructura en du-
es parts. La primera, destinada als 
més joves, se centra en el concepte 
de sexualitat i en la manera de 
viure-la, en la identitat sexual, i els 
mites i  prejudicis. La segona part 
s’adreça als joves d’entre 14 i 16 
anys, i aborda els riscos associats a 
la sexualitat per tal d’afrontar-los 
d’una manera positiva i afavorir-hi 
una actitud responsable.

Un grup d’estudiants visitant l’exposició “Treu-li suc a la sexualitat”. Foto: Diputa-
ció de Barcelona

Les sessions de l’AUGA, 
cada setmana 
per Canal Taronja!
Les classes virtuals seran cada dilluns a les 6 de la tarda 
i emeses en directe pel Canal Taronja Anoia i per la web 
de la Universitat de Lleida.

www.canaltaronja.cat/anoia
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L’augment de la temperatura als Pirineus gairebé triplica la mitjana 
mundial (i 2)
Indrets sensibles 
a l’augment de 
temperatures i la hipòtesi 
del “minorador tèrmic” 

M’inquieta des de fa temps sa-
ber quin és el motiu de que l’aug-
ment de la temperatura a l’alta 
muntanya sigui més accentuat que 
la mitjana global. Com he esmen-
tat, s’atribueix aquest augment a 
un possible “amplificador tèrmic 
d’altitud”, el que representaria 
una excepció a l’increment global 
que afecta tot el planeta, però, 
tot i haver-ho parlat amb molts 
destacats científics de diferents 
disciplines en la recerca i estudi 
del canvi climàtic, no hi ha, per 
ara, encert en trobar, entre tots, les 
causes precises. 

La paleoclimatologia, basant-se 
en les condicions climàtiques pas-
sades, sembla indicar-nos que amb 
les actuals concentracions de gasos 
d’efecte hivernacle, per sobre de 
les 400 ppm de CO2, les tempera-
tures globals haurien de ser entre 
2 i 3ºC superiors a les actuals. El 
fet de que les de l’alta muntanya 
(també a l’Àrtic i a l’Antàrtida) si-
guin uns dos graus superiors a les 
globals probablement no és una 
casualitat. M’inclino a pensar que 
l’augment de les temperatures en 
aquests indrets del planeta, que 
són els menys alterats per l’activi-
tat humana, els encara més salu-
dables (tot i que igualment afec-
tats per la concentració de gasos 
d’efecte hivernacle), són els que 
ens indiquen veritablement quina 
és la temperatura que realment 
li correspon al planeta en les con-
dicions actuals, no són l’excepció 
sinó l’indicador real i fefaent d’on 
tocaria estar, el preludi d’on anem 
de manera inevitable. 

Si les temperatures de l’alta 
muntanya, i probablement les de 
l’Àrtic i l’Antàrtida, són les que cor-
respondrien al moment actual, i en 
són l’indicador real, no hauríem de 
buscar la causa de l’amplificador 
tèrmic sinó que seria necessari fer 
un canvi de sentit i esbrinar quin és 
el “minorador tèrmic” que manté 
a la resta del planeta de mane-
ra excepcional a una temperatura 
inferior a la que li correspondria. 
Probablement, almenys una part 
d’aquest hipotètic “minorador 
tèrmic” s’hauria de buscar en les 

partícules contaminants en suspen-
sió, que tenen l’efecte de prote-
gir de la radiació solar a aquelles 
parts del planeta més afectades, ja 
que serien més eficients impedint 
l’entrada de calor que evitant-ne 
una posterior pèrdua. És un efecte 
idèntic al que succeeix a les grans 
erupcions volcàniques fins que les 
cendres i partícules expulsades per 
l’erupció precipiten i es dipositen 
al sòl, és en aquest cas un efecte 
temporal. L’efecte de la gran quan-
titat de partícules contaminants 
que de manera continuada eme-
tem a l’atmosfera seria comparable 
a una “erupció volcànica perma-
nent”, amb el consegüent efecte 
no temporal, sinó de llarga dura-
da, en obstaculitzar parcialment, 
però permanentment, l’entrada 
de la radiació solar als sectors més 
contaminats. 

L’extinció del gel glacial 
als Pirineus

Si les condicions climàtiques ac-
tuals es mantenen, les 20 glaceres, 
23 congestes de gel i 12 aparells 
residuals que actualment sobrevi-
uen als Pirineus, han de continuar 
deteriorant-se de manera impor-
tant, i el degoteig d’extincions no 
s’aturarà. Tot apunta que, a l’en-
torn de l’any 2040, cap de les 20 
glaceres actuals tindrà activitat. En 
una altra dècada, cap a meitat de 
segle, desapareixeran les congestes 
de gel en què s’hagin transformat, 
de manera que l’extinció hauria 
de ser pràcticament total. En tinc 
identificats quatre, però en qualse-
vol cas no més de mitja dotzena de 
sectors on, a l’iniciar-se la segona 
part del segle XXI, unes reduïdes 
franges en forma de congesta o de 

gel residual podrien resistir total-
ment arraconades i protegides per 
algunes de les parets més impo-
nents de la serralada. 

La ràpida formació de 
les glaceres en èpoques 
favorables 

Coneixem bé l’alternança de 
períodes glacials i interglacials en 
la història climàtica del nostre pla-
neta i les seves causes naturals. Si 
no prenem en consideració que 
hem entrat al període Antropocè 
(vol dir “Edat dels Humans” a cau-
sa de l’impacte global que estan 
tenint les activitats humanes sobre 
els ecosistemes), vivim des del final 
de la darrera glaciació en el càlid 
Holocè, que no s’ha caracteritzat 
per ser un període estable sinó 
que hi destaquen, recentment i a 
grans trets, un òptim climàtic que 
coincidiria amb el màxim desenvo-
lupament de l’Imperi Romà, i l’Òp-
tim Climàtic Medieval (anys 900 
a 1.300), i pel que fa als períodes 
freds cal ressaltar-hi la PEG, entre 
els anys 1350 i 1850. 

El seguiment regular de la 
contundència del desgel als Pi-
rineus i del procés d’extinció de 
les seves glaceres durant els dar-
rers 40 anys, m’ha conduït a una 
colla de conclusions. La primera 
és que, veient l’evolució climàtica 
dels darrers 7 mil anys, almenys 
en la meitat d’aquest període les 
glaceres haurien tingut extensi-
ons més reduïdes que les actuals 
(també els glaciòlegs francesos 
han establert deu períodes dins 
l’Holocè en què les glaceres al-
pines han tingut extensions me-
nors que en l’actualitat). La sego-
na, que en els òptims climàtics, i 

almenys en el darrer, l’Òptim Cli-
màtic Medieval, les glaceres dels 
Pirineus s’haurien arribat a extin-
gir en la seva totalitat, així que 
les glaceres actuals i les que han 
desaparegut des del darrer màxim 
de fa 170 anys s’haurien format i 
desenvolupat a l’inici de la PEG, 
ja a mitjans del segle XIV en una 
primera pulsació, i assoliren di-
mensions com les que mantenien 
a meitats del segle XIX. 

És possible un desenvolupa-
ment ràpid del gel en un període 
relativament tan breu? 

Al meu entendre la resposta 
ha de ser afirmativa, la conclusió 
és que si les condicions climàtiques 
són favorables, el gel glacial té 
una capacitat de formació i creixe-
ment a una velocitat comparable a 
la de l’actual regressió. L’inconve-
nient per poder-ho afirmar és que 
a causa de l’escalfament global i 
desgel generalitzat no hi hauria 
d’haver cap indret on poder-ho 
comprovar. 

Però un fet natural recent, 
allunyat de la normalitat, ens pot 
donar la clau per confirmar que 
aquesta ràpida formació de les 
glaceres no és només possible si-
nó certa. L’any 1980 hi va haver 
una erupció volcànica al Mont 
Santa Helena (EEUU). La devas-
tació va ser catastròfica i el ma-
teix con volcànic es va ensorrar, 
perdent 400 m de l’antiga alçada 
del cim. Les altíssimes tempera-
tures del cataclisme van provocar 
la desaparició total de la neu i de 
les glaceres assentades a la mun-
tanya. 

A la latitud i situació geogràfi-
ca on es troba el Mont Santa Hele-
na, la seva nova alçada de 2.550 

metres encara és suficient perquè 
part de la neu hivernal tanqui el 
cicle anyal i no desaparegui, el ba-
lanç de massa positiu ha fet que 
durant la dècada dels anys 1980 es 
formessin congestes de gel que al 
guanyar gruix van evolucionar cap 
a l’estadi de glaceres desplaçant-se 
pel vessant nord de la muntanya. 
Dues magnífiques llengües de gel 
han confluït a la cota 1.800 i avan-
cen conjuntament en un front co-
mú fins a la cota 1.600 m. En tan 
sols 40 anys la glacera ha assolit 
una llargada de 2,9 km. La pro-
gressió de la gelera ha estat de 
70 m/any, xifra del tot coherent 
amb la velocitat de desplaçament 
del gel glacial que està establert 
genèricament en una mitjana de 
100 m/any. 

Per fer-ne unes situacions com-
paratives del tot hipotètiques als 
Pirineus, si les condicions es con-
vertissin en favorables, des d’un 
estat d’extinció, les glaceres que 
van ser més extenses, com les d’Os-
soue, Aneto, Les Néous, Malade-
ta, Tempestats, Barrancs, Inferns 
o Mont Perdut, podrien assolir en 
un període d’entre tres i quatre 
dècades les dimensions de llargada 
que tenien durant la PEG. Com 
he indicat, aquest càlcul és del 
tot hipotètic, però no tinc incon-
venient en poder afirmar que en 
condicions favorables d’innivació 
i amb temperatures estiuenques 
que permetin un balanç de massa 
clarament positiu, la formació i 
extensió de les glaceres s’hauria de 
produir en un període de temps 
realment breu, probablement en 
menys de mig segle.

Jordi Camins Just 
Observador Glaciòleg 

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero
Tot això que ens passa, tota 

aquesta mentida del poder. 
Som vulnerables, i tenim el pen-
sament ple de tristesa per això 
d’aquesta tristesa que volen 
imposar a través del poder esta-
blert. Més ens val de dir i escriu-
re les coses ben clares. Ja no ens 
cal amagar tota la precarietat 
sota de tantes promeses que mai 
compleixen. La culpa ve de dalt, 
i no pas de la gent treballado-
ra que trepitja el carrer i sap 
del cert les coses que hi passen. 
Som vulnerables per tot això, i 
totes aquestes injustícies algun 
dia s’hauran de fer saber. Tenen 
les excuses perfectes. Tenen les 
excuses a punt. Però per aquest 
camí que porten, ben aviat no 

hi haurà ningú que se’ls cregui. 
Diria que això d’opinar també 
és delicte si no fos que per més 
que vulguin no poden prohibir la 
llibertat del pensament. Per sort 
som això que som, éssers vius 
capaços de fer canvis profunds 
en la societat. Fem-ho ara! Per-
què el bell somni de fer un món 
millor encara és possible. Perquè 
tot és relatiu, i la consciència de 
ser i d’existir també deu voler dir 
alguna cosa més que no sigui la 
de seguir per sempre les matei-
xes rutines. Parlo de despertar! 
Parlo de viure! Parlo de la feli-
citat de ser allò que vols ser! La 
teva filosofia és inabastable! 
Descobreix-la i descobreix-te!

Embarbussa’t que fa fort! 

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

A l’Escola Àuria vàrem celebrar el 
Dia Internacional dels Embar-

bussaments, el 8 de novembre, amb 
el concurs: “Embarbussa’t que fa 
fort”. Els alumnes, organitzats en 
diferents grups (aula, flexible de 
llengua, grup “bombolla”), van 
haver de triar o inventar un embar-
bussament, fent-ne un rètol origi-
nal i/o gravant en vídeo l’exercici 
d’aquest text retòric.

L’embarbussament és una pa-
raula, frase o conjunt de frases on 
es repeteix un fonema, sovint al co-
mençament de dos o més mots con-
secutius o situats a intervals curts. Si 
es diu ben de pressa i sense entre-
bancar-se, en resulta un joc divertit 
i un xic difícil.

En trobem en totes les llengües; 
a tall d’exemple us proposem que 
repetiu ràpid i de memòria els se-
güents:

“Un plat blanc pla, ple de pebre 
negre n’era. Un plat blanc pla, ple 
de pebre negre està”.

“Cuando yo digo Diego, digo 
digo, y cuando digo digo, digo Di-
ego”.

“Give papa a cup of proper cof-
fe in a copper coffe cup”.

A logopèdia s’utilitzen els tra-
vallengües per a la generalització 

dels fonemes apresos o corregits, 
és a dir, per a la incorporació de la 
correcta articulació dels fonemes 
dins la parla espontània, sense ha-
ver-hi de pensar. A més, la pràcti-
ca d’embarbussaments fomenta la 
memòria i l’aprenentatge de voca-
bulari.

Deixant de banda els travallen-
gües, cal afegir que les cançons, 
els rodolins i els jocs lingüístics són 
grans recursos per a l’automatitza-
ció dels fonemes en parla espon-
tània. Procés que pot semblar fàcil, 
però que moltes vegades és més 
llarg i complex que la pròpia cor-
recció del fonema. És en aquest 
punt que el treball dins l’aula i a 
casa també són cabdals en la con-
solidació d’aquesta fita.

Rosa Esteve Mascolet
Logopeda Escola Àuria

La Glacera de Tempestats any 1985. Massís Aneto Maladeta. (Foto: Jordi Camins). La Glacera de Tempestats en l’actualitat - Massís d’Aneto. (Foto: Jordi Camins).
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Volem futur, volem empresa
L’Anoia és i ha estat, històrica-

ment, una comarca industrial, amb 
un paper important del comerç i 
els serveis i també amb turisme i 
activitat agrícola. Protegir la di-
versitat d’activitats i de models ha 
de continuar sent una prioritat per 
mantenir la pluralitat i la diversi-
ficació que tenim, com a comarca, 
d’activitats que ens complementen 
i ens fan més rics com a territori.

Però la delicada situació labo-
ral i empresarial per la que ha pas-
sant, i passa, l’Anoia exigeix un 
cop de timó per canviar el rumb 
d’un elevat i creixent índex d’atur, 
la retenció del talent jove i una 
pèrdua de competitivitat com a 
territori vers altres zones del país.

Damunt la taula, el debat so-
bre la necessitat o no de nou sòl 
industrial no deixa veure que el 
que s’ha vestit com una opció és, 
realment, l’única sortida: atraure 
empreses grans que creïn llocs de 
treball i es nodreixin d’indústries 
i empreses existents com a serveis 
auxiliars, reactivant l’economia lo-
cal i tornant a fer bategar amb 
força la comarca.

Hem de tornar a situar la co-
marca al mapa, i la reindustria-
lització d’Europa i Catalunya pot 
ser una oportunitat; posicionem 
l’Anoia per recuperar sectors que 
ens són naturals i propis i pels 
quals tenim coneixement, personal 
i talent, i fem-nos forts per atraure 
sectors emergents d’aquesta nova 
realitat com la digitalització, la lo-
gística o la mobilitat.

Convençuts de la necessitat de 
sòl industrial de gran format i de 
treballar-hi des del consens, mani-
festem:

1.- Que l’elevada taxa d’atur 
exigeix una proposta que aporti 
nous llocs de feina i que proporci-
oni un futur als joves que actual-
ment han de marxar de la comarca 
per manca d’oportunitats o veuen 
afectada la seva qualitat de vida.

2.- Que és necessari i urgent 
que vinguin noves empreses per 
fidelitzar, retenir i captar talent, 
oferint llocs de feina de proximitat 
i qualitat, i proporcionar feina a 
la indústria auxiliar ja present al 
territori.

3.- Que permeti la dinamit-
zació del model econòmic actual 
existent, millorant la qualitat de 
vida, generant riquesa i activitat 
(comerç, turisme, restauració i ser-
veis).

4.- Que representa una aposta 
pel talent, l’especialització i afavo-
rir els vincles entre el món indus-
trial i el formatiu, del Campus Uni-
versitari i els centres de Formació 
Professional.

5.- Que els polígons actuals 
existents a la comarca, buits o mig 
buits, són petits i no són competi-
tius respecte altres àrees industri-
als més properes a Barcelona, tot 
i que són necessaris per acollir em-
preses petites d’aquí que vulguin 
créixer o altres que vulguin instal-
lar-se. Cal que aquestes parcel·les 
es condicionin i es preparin.

6.- Que un pla director com el 
PDUAECO és una reserva de sòl a 
llarg termini que només es desen-
voluparà en cas de tenir inversions 
compromeses i no es construirà un 
polígon buit. Determina uns espais 
i els deixa a punt urbanísticament 
perquè puguin acollir activitats 
empresarials que s’adaptin a les 
necessitats del moment.

7.- Que comptar amb un Pla 
urbanístic permet reduir els trà-
mits i terminis que necessiten les 
empreses quan volen ubicar-se, 
aportant valor a la comarca com a 
acollidors de noves activitats. És la 
manera de millorar les condicions 
davant qualsevol demanda de sòl 
vers altres territoris.

8.- Que l’ordenament del terri-
tori preserva de l’existència de zo-
nes industrials urbanitzades buides 
i permet que es mantingui l’acti-
vitat actual mentre no hi hagi cap 
demanda concreta de sòl.

9.- Que el sòl industrial no és 
incompatible amb els usos no in-
dustrials de la resta de sector, i cal 
preservar el territori on mantenir 
l’activitat agrària per garantir pro-
duccions de qualitat, gestió del 
medi ambient i diversificació de la 
renda.

10.- Que la comarca comp-
ta amb unes 17.000 ha de massa 
forestal, 6.000 ha de sòl agrícola 
i 600 ha de sòl industrial. Tenim 
molt marge per ampliar el sòl per 
a usos industrials mantenint l’equi-
libri i el protagonisme dels altres 
usos i activitats de la comarca.

11.- Que indústria ha de deixar 
de ser sinònim de contaminació i 
destrucció. No només la normativa 
vigent exigeix la minimització de 
l’impacte ambiental de la indús-
tria, que ha de ser neta, sinó que 
la consciència mediambiental em-
presarial ja és molt elevada i conti-
nua creixent, amb una aposta per 
models econòmics i productius sos-
tenibles, d’alt valor i baix impacte.

12.- Que cal treballar no no-
més per la ubicació sinó per acon-
seguir una zona industrial ben ur-
banitzada, en concordança amb 
l’entorn, tenint en compte la pro-
ximitat amb les zones urbanes i 
habitades (per sorolls i trànsit), ga-
rantir la integració del paisatge i 
aplicar criteris de proporcionalitat 
de volums i estudi de visuals.

13.- Que l’Anoia és un territori 
òptim per la seva ubicació, per les 
carreteres i vies, per la proximitat 
amb Barcelona, port i aeroport, 
Lleida, Andorra i Tarragona, i cal 
aprofitar-ho.

14.- Cal analitzar les possibili-
tats de sòl a tota la comarca, uni-
ficar criteris per equilibrar els ter-
ritoris, i dibuixar i planificar des 
del consens amb coherència i la 
realitat del territori.

15.- Que cal una aposta de 
territori per acollir activitats em-
presarials, prioritzant aquelles que 
requereixin mà d’obra de qualitat 
i amb el respecte per l’entorn i exi-
gències mediambientals.

16.- I que l’Anoia disposa d’un 
entorn i unes característiques de 

valor per a noves empreses i nova 
activitat: formació universitària i 
professional de qualitat, teixit em-
presarial multisectorial (divers i es-
pecialitzat), entitats empresarials, 
culturals i socials, paisatge i entorn 
natural, activitats de lleure i cultu-
ra, turisme slow...

Per tot això estem convençuts 
que no podem deixar perdre una 
oportunitat com la que tenim al 
davant, hi ha altres territoris que 
ho estan treballant però cal ser 
pioners, cal posicionar-nos i ser els 
primers a tenir la comarca prepa-
rada per avançar.

I així ho manifestem des de la 
Comissió d’Urbanisme i Mobilitat 
de l’Anoia (CUMA), per treballar 
per una aposta de comarca amb 
visió a llarg termini que ens defi-
neixi quin model volem i alinear 
les estratègies i les accions en con-
seqüència.

Els integrants de la CUMA: 
Unió Empresarial de l’Anoia, Le-
ather Cluster Barcelona, Gremi de 
Blanquers d’Igualada, Cambra de 
Comerç, Associació Polígon dels 
Plans, Col·legi d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers d’Edi-
ficació de Barcelona, Associació 
Empreses del Polígon de Les Co-
mes, Col·legi d’Enginyers Gradu-
ats i Enginyers Tècnics Industrials 
Barcelona, Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, Gremi 
de Constructors i Promotors de la 
comarca de l’Anoia, Col·legi d’APIS 
de Catalunya i Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya.

La Mariantònia, entre la vida i la Covid
PERE VIVÈNCIES           Joan Pinyol

Amb el maleït bitxo de la 
Covid-19 ens pot arribar a pas-

sar com amb segons quines grans 
desgràcies que passen lluny. Enge-
gues el telenotícies de TV3 i ence-
tes un plat de croquetes amb enci-
am. Menges una croqueta, sents 
que a Beirut acaben de morir més 
de 200 persones després d’una 
explosió al port i vas a buscar la 
segona croqueta, com si fossin 
víctimes d’un joc d’ordinador. Ens 
anem tornant així de freds! Des de 
fa mesos assistim al degoteig de 
xifres derivades de la pandèmia. I 
al final oblidem que al darrere de 
cada número hi ha drames i histò-
ries particulars. Posem-hi un nom, 
doncs. Només un, entre tants. 

La Mariantònia Navarro Babi-
loni és una barcelonina plena de 
vida que durant uns quants cur-
sos va ensenyar filosofia a l’insti-
tut Molí de la Vila de Capellades. I 
com que sempre ha estat una per-
sona molt singular és impossible 
que cap dels seus exalumnes no 
la recordi. Divertida, trencadora, 
original, apassionada pels plaers 
terrenals, tendra, enginyosa. Una 
meravella de criatura amb qui vaig 
coincidir com a company de fei-
na en aquell mateix centre a inicis 
dels 90, tot just quan jo començava 
a esborrar pissarres. Ella també em 
va ensenyar filosofia, però no la te-
òrica sinó una filosofia de vida, per 
anar pel món sense avorrir-me mai 
i posant els cinc sentits i tot l’amor 
possible en cada trosset de cosa. 
Per tot això li dec molt. Moltíssim. 
Darrerament, i entre els continus 
viatges que sempre ha fet per Ità-
lia, on té el Gianfranco, el seu gran 
amor, també ha retornat a Capella-
des com a actriu de teatre per re-

presentar, entre altres, un magní-
fic monòleg titulat “Divines”, que 
tots hauríeu de veure.

I va ser precisament en un dels 
seus viatges quan, el 23 d’agost 
d’aquest any, va començar a tro-
bar-se malament i a tenir febre. 
Estava a Fréjus, a la Provença. 
Després de quatre dies, i en veure 
que el malestar no li passava i que 
la febre s’enfilava, va ingressar a 
l’hospital de Castelnuovo di Gar-
fagnana, a la regió italiana de la 
Toscana, i allí li van diagnosticar 
una doble pulmonia. L’endemà va 
ser traslladada d’urgència a Luc-
ca, a un altre centre hospitalari. 
Van haver d’intervenir-la a causa 
dels problemes respiratoris, i du-
rant dies i mesos va estar-se a la 
UCI, intubada, sola, connectada a 
la família per una tablet, però an-
goixada, trista, amb pànic i molta 
por, enmig d’un personal sanitari 
vestit d’astronauta que no parava 
d’animar-la, amb constants des-
varis provocats pels tractaments 
que rebia (els seus deliris la van 

portar de viatge al Japó i també 
a visualitzar el seu enterrament), 
tot plegat en una situació que la 
va posar al límit i que li va donar 
forces per afrontar amb garanties 
la lluita entre una vida plena i una 
mort ben buida. Ets una criatura 
incansable, indestructible, merave-
llosa! La Mariantònia, tan animo-
sa i xerraire tothora, no va poder 
parlar fins al 10 d’octubre, després 
de mesos de silenci obligat plens 
de pensaments, amb unes cordes 
vocals destrossades per on no es 
podia esplaiar tot el que volia dir a 
aquest món tan boig, tan exigent, 
tan cruel, si pensem en els que 
s’han quedat pel camí. Per sort, a 
partir de l’octubre va començar 
la seva recuperació, lenta, doloro-
sa. I li han donat l’alta a partir de 
novembre. Ara viu un procés de 
readaptació a la vida. Tallo expres-
sament la darrera frase i la torno a 
escriure. Ara viu. 

Ara vius, Mariantònia lluitado-
ra. Amb la necessitat de tornar a 
aprendre a caminar. Amb el sotme-
timent necessari a diverses proves 
físiques per confirmar que tot és a 
lloc i que tot torna a ser possible. 
Perquè et tornem a tenir. Perquè 
encara que aquesta prova de foc 
t’ha canviat la vida i que ara no 
tinguis ganes de res i de tant en 
tant et venci el malhumor, estic 
convençut que tota la força que 
a la UCI et va ajudar a tirar en-
davant ara et permetrà continuar 
fent camí. Per sort sense uns tubs 
per on el teu cos s’ha aferrat a la 
vida, però amb una altra connexió 
de cor amb tots el que t’estimem. 
Gràcies per la teva lliçó i per la te-
va valentia. I ara, de nou, a viure, 
que tu sí que ets divina!

“Rebeca” al cinema i al 
teatre

MIRALLS POBLATANS      Josep Riba i Gabarró

L’autora anglesa Daphne du Mau-
rier (Londres, 1907-1989) des del 

principi va agafar una gran veloci-
tat d’èxits amb la seva novel·la dra-
màtica “Rebeca”, publicada l’any 
1938, i dos anys després, el 1940, ja 
era una pel·lícula aplaudida, amb la 
producció nord-americana de David 
O. Selznic, de més de dues hores 
de durada, i a continuació, el 1941, 
a Hollywood fou premiada amb 
dos Òscars, com a millor pel·lícula i 
millor fotografia.

D’aquell film en foren protago-
nistes Lawrence Olivier i Joan Fon-
taine, en una brillant adaptació i 
direcció d’Alfred Hitchcock. L’argu-
ment era que una noia tímida, da-
ma de companyia, es va trobar amb 
un jove i ric vidu anglès, després de 
que la seva guapa esposa Rebeca 
morís en un tràgic accident marítim.

Tots dos es van enamorar, es van 
casar i es van traslladar a viure al 
castell de Manderley, a Anglaterra, 
on la nova senyora va anar desco-
brint que Rebeca havia deixat una 
petja inoblidable.

Repeticions exitoses
El director Florenci Cornet i Co-

lomer (Vilanova i la Geltrú 1879 - 
Barcelona 1953) va tenir la iniciativa 
de fer l’adaptació teatral catalana 

de “Rebeca” en quatres actes, que 
es va estrenar a l’escenari del Casino 
(aleshores Centro Nacional) de la 
Pobla de Claramunt, el primer de 
novembre de l’any 1944, i una sego-
na representació el 8 de setembre 
de 1945. Amb la bona acollida de 
“Rebeca”, el Quadre Escènic de la 
Pobla de Claramunt, en els dos anys 
següents, la va anar a representar 
als pobles de la comarca de l’Anoia, 
i també a Igualada el 10 de març de 
1945.

L’obra va comptar amb els de-
corats pintats per Antoni Sabaté, 
i amb un repartiment format pels 
actors i actrius següents: Màxim de 
Winter, Conrad Martorell; Sra. de 
Winter, Soledad Riba; Sra. Denvers, 
Rosa Iglesias; Frank Crawly, Rossend 
Alió; Beatriu, Pilar Estrada; Giles, 
Antoni Sabaté; Jack Favell, Antoni 
Aguilera; Frith, Procopi Pons; Bens, 
Joan Brugués; Clarícia, Rosa Gibert; 
Alícia, Maria Ferrer; Robert, Jaume 
Brugués; un grumet, Antoni Altimi-
ra, i els servents, Cèlia Català, Rai-
munda Vilarrúbies i Eugeni Padró.

Una jaqueta famosa
Curiosament, una peça de vestir 

de la protagonista (Joan Fontaine), 
la jaqueta, es va convertir en moda 
precisament amb el nom de rebeca, 
que va perdurar, i aquest mateix 
nom es va incorporar als diccionaris 
de la llengua catalana des de l’any 
2007.

Als cinemes poblatans la pel·lí-
cula “Rebeca” s’hi va projectar uns 
anys després, tant al Cine Jardí 
(1955-1976) com al Cine Principal 
(1945-1980), amb els aplaudiments 
acostumats.
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Quanta indecència pot 
empassar-se el poble?

TOT PUJANT CAP A IGUALADA 
Benigne Andrés Ancosta

Tot pujant cap a Igualada escol-
tem als mitjans de comunicació 

que uns membres del govern d’Es-
querra Republicana s’havien aixe-
cat de la taula on tenien previst 
tractar de l’obertura de les activi-
tats tancades per raons sanitàries. 
Estaven ofesos per la filtració de 
l’esborrany sobre el que havien 
estat treballant. 

Cal preguntar-se si aquest ti-
pus d’explosió visceral és apropia-
da enmig de la caòtica situació so-
cial que s’està vivint. De filtracions 
als mitjans de comunicació n’hi ha 
cada dia, i de coses tan serioses 
com secrets de sumari judicial. Si 
cada cop que es produeix una fil-
tració s’haguessin d’interrompre 
les taules de negociació, les ne-
gociacions no s’acabarien mai. En 
aquest país la discreció no és una 
de les qualitats més rellevants de 
les persones.

Lleialtat, una virtut en 
desús

Les filtracions no es poden 
aplaudir ni justificar de cap mane-
ra, perquè són una frivolitat de la 
societat que perjudica la convivèn-
cia i el correcte desenvolupament 
dels esdeveniments. Tot i que són 
ben rebudes pels mitjans de co-
municació que volen anticipar-se a 
la competència, la falta de discre-
ció la cometen els informants. Els 
culpables són els informants que 
conspiren des de l’anonimat. 

Les filtracions a la premsa no 
són casuals ni neutres, sempre 
amaguen una finalitat poc ètica, 
pretenen desestabilitzar. Qui va 
filtrar l’esborrany de les mesures 
d’obertura d’activitats volia per-
judicar una part del govern, i, 
en aquest cas, no ho van fer els 
partits de l’oposició, ho varen fer 
membres del propi govern. Això 
és una deslleialtat que s’ha de 
censurar públicament perquè els 
ciutadans sàpiguen quina mena 
de polítics tenim al capdavant.

Cada cop la ferum és més 
insuportable

Fa temps que l’espectacle polí-
tic al que estem assistint a Catalu-
nya fa molta ferum. No és estrany 
que els catalans n’estiguin farts, 
molt farts. Les darreres enquestes 
pronostiquen que Esquerra Re-
publicana traurà més escons que 
Junts per Catalunya a les prope-
res eleccions autonòmiques, i els 
antics convergents estan intentant 
per tots els mitjans desacreditar 
i boicotejar els seus actuals com-
panys de govern perquè no surtin 
guanyadors. Estan utilitzant totes 
les eines al seu abast, les ètiques i 
les immorals, per tal d’evitar que 
Esquerra sigui la força política més 
votada, encara que això pugui re-
presentar que els partits consti-
tucionalistes tornin a guanyar a 
Catalunya. 

Strategy made in 
Belgium?

Quan veiem persones tan in-
tel·ligents i qualificades com Laura 
Borràs i Ramon Tremosa criticant 
aferrissadament les mesures que 
aplica el govern català, tant si són 
encertades com si no, no podem 
evitar sentir molta vergonya alie-
na. És difícil d’entendre la manca 
de lleialtat entre els propis mem-
bres de l’executiu català. 

Pensàvem, sens dubte erròni-
ament, que al davant de Junts hi 
havia persones d’una nova con-
vergència més jove i més honesta, 
però dissortadament ha canviat 
la marca, s’han jubilat les velles 
glòries, però el nivell de manca 
d’honestedat es manté.

És sabut que Junts per Catalu-
nya representa la classe benestant, 
les famílies riques i els petits bur-
gesos i, per tant, no accepta els 
plantejaments republicans i d’es-
querres de l’ideari d’ERC, perquè 
no volen perdre ni els privilegis ni 
el poder que han exercit sobre els 
treballadors durant dècades, però 
això no justifica que practiquin joc 
tan brut. Fins i tot a les conserva-
dores dretes se’ls hauria d’exigir 
un cert nivell de decència. 

L’independentisme de 
Junts té arrels?

A mesura que transcorren els 
esdeveniments es veu més clar 
que darrera de Junts hi ha molt 
capitalisme i poc independentis-
me. L’independentisme conver-
gent és purament conjuntural, 
per molt que vulguin fer creure 
que és medul·lar. Els convergents 
no pretenen governar una Ca-
talunya independent, només an-
helen manegar una autonomia 
que els permeti enriquir-se, quan 
més millor, com han fet des de 
fa dècades. Per això estan deses-
tabilitzant els seus companys de 
govern per tots els mitjans pos-
sibles, legítims i il·legítims. Amb 
l’estratègia de dinamitar els fo-
naments dels republicans, aconse-
guiran que Esquerra tregui menys 
diputats el 14 de febrer, si és que 
les eleccions no es tornen a en-
darrerir, i al mateix temps, que els 
independentistes no arribin ni al 
50%. «Millor, impossible!». 

«La llibertat individual verda-
dera no pot existir sense segure-
tat ni independència econòmica. 
Les persones que passen fam i 
sense feina són la matèria prima 
de la que estan fetes les dicta-
dures». (Franklin Delano Roose-
velt, 1882-1945. Advocat, polític 
demòcrata i president dels EEUU 
des de 1933 fins a la seva mort, el 
1945. Únic president guanyador 
en quatre eleccions. Destacat ar-
tífex de la victòria contra els nazis 
en la Segona Guerra Mundial).

DEFUNCIONS
Marcelina Pallarès Mula, de 84 anys (Igualada); Maria Bonet Junyent de 88 anys 

(Igualada); Carme Gómez Sancho, de 86 anys (Santa Margarida de Montbui); Pere 
Mallofré Gallart, de 57 anys (Sant Joan de Mediona); Paquita Valverde Jiménez, de 
65 anys (la Torre de Claramunt); Carme Villalba Villalba, de 86 anys (Igualada); Josep 
Maria Camins Casellas, de 60 anys; Jaume Ferrer Marimon, de 75 anys; Ramon Castilla 

Martínez, de 88 anys; Rosa Grau Marigó, de 83 anys; Gumersindo Reales Santana, de 
69 anys (Capellades); Manuela Fernández Vàzquez, de 75 anys (Vilanova del Camí); 
Maria Moltó Cuadras, de 87 anys (Igualada); Florentina González Cumplido, de 101 
anys (Igualada); William Norman Knott, de 67 anys (Igualada); Cristina Brunet Navarro, 
de 46 anys (Igualada).

LA ROTONDA                  Enric Senserrich i Vives

Un conte de ciència ficció, o no...
Estem vivint uns moments, en 

que la ciència ficció es queda 
curta davant la situació actu-
al, ningú no s’haguera pen-
sant tenir el drama sanitari i 
econòmic tan greu, és clar que 
sempre n’hi han que no tenen 
cap problema, però la majo-
ria ho passarà malament i això 
no s’atura cap dia, amb molts 
morts, tant de les persones com 
de les empreses i autònoms. 
Per tot plegat un pensa en un 
futur millor i diferent, i el pen-
sar i imaginar encara no costa 
diners i per tant pots tancar els 
ulls i crear-te qualsevol història, 
doncs encara que hi ha satèl·lits 
que es perden, també n’hi ha 
que arriben a Mart i més enllà, 
així com ja tenim cotxes que 
poden volar, arribarà dia que no 
caldran tantes autopistes amb 
asfalt, etc. etc.  Ara tanca els 
ulls i somia, jo t’explico el con-
te...

«Hi havia una vegada, fa 
milers d’anys, el planeta Terra 
vivia amb una gran evolució i 
benestar, una època en que vi-
vien en un paradís meravellós, 
d’exquisida bellesa, abundància 
i perfecció. La malaltia i les limi-
tacions eren desconegudes per 
a ells. Vivien en domini pacífic 
amb els elements de la natura 
i no els faltava res... això abans 
de la caiguda de la conscièn-
cia. Els sumeris vivien en una 
freqüència de cinquena dimen-
sió i eren capaços de canviar 
de dimensions, de cinquena a 
la tercera, a voluntat, però de-
gut a aquestes divergències en 
una civilització tan avançada, 
i oblidant la seva «divinitat», 
varen propiciar grans desastres, 
que provocaren inclòs guerres 
termonuclears, i davant l’emi-
nència del moviment de les pla-
ques tectòniques i evidenciant 
un possible enfonsament del 
continent de Lemuria i poste-
riorment de l’Atlàntida, preve-
ient aquest cataclisme planeta-
ri, varen fer possible oblidar i 
reconèixer els seus errors i pro-
metent que ja havien après la 
lliçó, i durant centenars d’anys 
varen treballar per cercar una 

nova ciutat subterrània, per po-
der viure, mentre l’exterior del 
planeta seria remogut de soca 
arrel i durant milers d’anys seria 
difícil de poder sobreviure-hi...

Després d’haver tingut un 
munt d’advertències sobre la 
pèrdua de la seva terra natal, 
els líders van idear un pla per 
protegir i preservar els seus re-
gistres, tresors sagrats, la seva 
cultura i el més important, de 
traslladar a un lloc segur totes 
les Flames Sagrades que esta-
ven en els seus temples. Van 
decidir construir una ciutat sub-
terrània que estaria lliure de 
qualsevol interrupció de la su-
perfície o de la discòrdia. El sa-
cerdoci sabia que hi havia una 
Gran Muntanya que estaria fora 
de perill durant els propers can-
vis de la Terra per la qual cosa 
els líders van presentar una sol-
licitud a la Confederació de les 
Ciutats Subterrànies, demanant 
permís per construir una ciutat 
sota aquella muntanya. Desgra-
ciadament el cataclisme es va 
produir i no es va poder salvar 
tothom, però els suficients per 
crear una ciutat amb tot l’es-
plendor, saviesa i necessitats. 
Poc després també l’Atlàntida 
va sofrir el mateix destí, i ana-
ren a la mateixa ciutat, i en al-
tres llocs del planeta. Ara Telos 
és una fabulosa i enorme ciutat, 
amb una població al voltant 
d’un milió i mig d’habitants. Hi 
ha diversos pobles i tots com-
parteixen el govern local. 

Telos es divideix en 5 nivells 
de diversos quilòmetres qua-
drats sota d’una Gran Munta-
nya, en els quals es manufac-
tura tot el necessari per les se-
ves necessitats, també aliments 
naturals, d’alta concentració 
i vibració per mantenir el cos 
sa, sense envellir... Amb un Sol 
Central que fa possible la  vi-
da. Ells viuen en total harmo-
nia, sense por i sense cap tipus 
d’agressió cap a les persones 
i cap als altres, en plena con-
vivència amb els animals, on 
tothom és vegetarià... Els seus 
dirigents són persones sàvies i 
éssers ascendits amb totes les 

seves virtuts comprovades i que 
al ser uns éssers d’un nivell es-
piritual alt, no contemplen la 
mala gestió dels humans, i és 
proporcional entre dones i ho-
mes. Actualment estan en la 5a 
dimensió i la seva missió supre-
ma és cuidar els humans que 
viuen en l’exterior, sense inter-
ferir, ja que va ser molt difícil la 
seva preexistència després del 
cataclisme  en que van haver 
de continuar sobrevivint durant 
milers i milers d’anys per arribar 
on són ara...

El fet d’estar en la 5a di-
mensió, no fa possible que es 
trobin amb els humans externs, 
però ells sempre que cal es tras-
lladen a la 3a dimensió, per en-
senyar i ajudar els terrestres de 
la superfície, al mateix temps 
en que ja estaven en contacte 
amb els éssers extraterrestres 
d’altres sistemes solars i galà-
xies, on la Gran Federació In-
terplanetària, vetlla per anar 
fent evolucionar la vida en els 
planetes, en aquest cas la Terra, 
i més en aquests moments en 
que el Sol Central de l’Univers 
envia la seva vibració, per tal 
de que la Terra evolucioni cap 
un benestar, després d’anys i 
panys, de patiments i de foscor, 
per tant en aquests moments 
de temor envers el destí del Pla-
neta Terra, hem d’augmentar 
les nostres vibracions positives 
per saltar a la 4a i 5a dimensió, 
en que farà possible l’allibera-
ment humà envers una Nova 
Era, plena d’amor i de benes-
tar en tots els sentits, deixant 
enrere l’avarícia, la violència, 
les guerres, la manipulació, el 
despotisme, la por, els egos ne-
gatius etc. etc. vers aquesta No-
va Era de Llum Universal, on 
la malaltia tampoc tindrà lloc. 
Ara cal que tothom pugi de 
freqüència i depenent d’aquest 
desitg humà d’evolucionar i 
connectar amb la Consciència 
Universal, serà més aviat o més 
tard, depenent de cadascú i del 
conjunt... i vet aquí que aquest 
conte s’ha acabat, tot esperant 
aquesta nova realitat...»  ei des-
perta !!!

Grafit interruptus
“Totes les espècies són necessàri-

es. Acció o extinció”. Aquesta és 
la llegenda d’un gran i espectacular 
grafit començat al llarg d’un mur 
al xamfrà de l’avinguda de Balmes 
amb l’avinguda de Gaudí, d’Iguala-
da. Entre les lletres, lligades i d’un 
esperançador color verd, hi figuren 
uns quants dibuixos d’animals, ara 
només insinuats, que prometen tot 
un festival de colors.

La proposta, amb la qual pen-
so que tothom pot estar d’acord, 

es va començar a realitzar fa unes 
dues o tres setmanes i ha quedat 
interrompuda. Els autors no dispo-
saven de permís? Hi havia permís 
municipal però no de la propietat 
privada que delimita el mur en 
qüestió? S’ha produït una nega-
tiva per part de la propietat que 
el mur conté? No ho sé. Només sé 
que el grafit no ha tirat endavant, 
no s’ha acabat. Una llàstima, si-
gui dit amb tot el respecte per la 
privacitat, que només faltaria… 

Crec, però, que la qualitat del pro-
jecte, la qualitat del que ja s’ha fet 
i l’oportunitat del missatge tre-
uen el mur en qüestió d’una grisor 
i d’un nul atractiu més que evi-
dents. Hi ha grafits i grafits. Uns, 
la majoria dissortadament, embru-
ten; uns altres, pocs, parlen de la 
capacitat artística dels autors i de 
la importància dels seus missatges. 
Aquest n’és un. L’acabarem? Tant 
de bo! Fins i tot crec que tant Gau-
dí com Balmes l’aprovarien…

LES POSTRES                                               Joan Valls
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COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Jordi Castellet i Sala. Teòleg i escriptor

I molt de ressentiment 
Francis Fukuyama (Chicago, 1952) 

va publicar el proppassat 2019 
el seu últim llibre, intitulat pre-
cisament «Identidad. La deman-
da de dignidad y las políticas de 
resentimiento». L’autor va saltar a 
la fama el 1992 amb la seva obra 
«El fi de la història». Els que ens 
en recordem, és veritat que érem 
bastant més joves i en plena eufò-
ria olímpica barcelonina, pensem 
en una època en què semblava 
que la vida somreia: s’havia acabat 
la Guerra Freda per esgotament 
del Bloc Comunista; la caiguda 
del Mur de Berlín el recent 1988; 
l’alegria del capitalisme europeu; 
la reunificació alemanya del 1990, 
amb la conseqüent humiliació de 
Rússia, un dels factòtums sorgits de 
la segona gran guerra europea. 

Semblava que tot s’havia 
acomplert (Jn 19,30), que ja no ca-
lia esperar res més: era la fi de la 
història. Fins i tot l’Església catò-
lica semblava que vivia èpoques 
daurades, amb les trobades multi-
tudinàries de jovent convocat pel 
papa Joan Pau II (+2005), on acu-
dien totes les organitzacions reac-
cionàries mundials que, més enda-
vant, s’han revelat com a focus de 
corrupció; tant, que l’actual papa 
Francesc feina té per posar-hi una 
mica d’ordre. Aquells crits de «San-
to Subito» a la plaça de Sant Pere 
aquell llunyà abril, en una última 
trobada amb el papa teatrer, en 
canvi es poden revelar, amb el pas 
del temps, com un crit desespe-
rat perquè ningú no estirés de la 
manta. El papa Benet en fou, ell 
mateix, una víctima, en haver de 
dimitir per no poder suportar les 
pressions instal·lades en el si de 
l’Església. El món, però, en conti-
nua demanant un lideratge espi-
ritual, no tan sols de formes sinó, 
sobretot, de fets. 

D’aquelles pols varen venir els 
llots següents: els atacs a les Torres 
Bessones de Nova York el 2001 i la 
conseqüent desestabilització, en 

forma de guerra, a l’Afganistan, 
la Segona Guerra del Golf el 2003 
i la invasió de l’Iraq, les primaveres 
àrabs del 2010, la radicalització del 
món musulmà en forma de jihadis-
me, el sorgiment del fenomen de 
l’Estat Islàmic el 2014, la guerra a 
Síria i el sorgiment imparable de 
la Xina, colonitzant per desenvo-
lupament l’Àfrica, mentre Europa 
ho esguarda tot de lluny. Aquesta, 
no tan sols s’identifica com a Vell 
Continent, sinó que s’ha acabat 
convertint en el Continent Enve-
llit, necessitat d’una quantitat in-
gent de mà d’obra, constituïda per 
milers d’immigrants arribant cada 
dia d’arreu del món, sovint de ma-
neres inversemblants i perilloses, 
moltes vegades poc preparats, dis-
posats a deixar-se la pell perquè la 
maquinària del benestar europeu, 
del seu consumisme i lideratge, no 
s’aturi. 

Certament que, per aquest ca-
mí, la fesomia blanca i cristiana 
d’Europa es veurà sotraguejada i 
transformada en un relatiu breu 
espai de temps. 

Fukuyama sosté que no es pot 
sotmetre una nació sencera sense 
sofrir greus conseqüències, ja sigui 
per una victòria bèl·lica, per una 
ocupació militar o per un anorrea-
ment econòmic. Les persones i els 
pobles aspiren a la llibertat i a la 
seva justa emancipació. Per tant, 
no se’ls pot humiliar sota cap pre-
text sense esperar, més a curt que 
no pas a mitjà termini, una reacció 

contrària de força, de resistència 
i de protesta contra aquells que 
es creu que actuen d’opressors. 
D’aquí l’esclat del ressentiment 
que identifica, en precisa compen-
sació, a tots i cadascun dels actes 
d’humiliació rebuts i soferts. 

Els catalans, malgrat que a fi 
de comptes no ens podem queixar 
davant de les barbaritats que es 
produeixen cada dia en el món, 
en sabem alguna cosa i no deixem 
de desitjar, com a poble identita-
ri, el propi alliberament en forma 
d’assoliment de la pròpia sobirania 
política. De ben cert que Catalunya 
disposa d’un bon nivell de vida, 
però existeix un gran percentatge 
de població que aspira a desempa-
llegar-se de controls externs, mal-
grat que sigui la part d’Espanya 
més europeïtzada, tanmateix. 

La teoria econòmica moderna 
es basa en la premissa que els és-
sers humans són individus racionals 
que volen maximitzar la seva uti-
litat, és a dir, el seu benestar ma-
terial. La política tan sols serveix, 
aleshores, com a extensió d’aquest 
comportament. Malgrat això, si 
es vol interpretar correctament el 
capteniment real de les persones, 
cal ampliar encara més la com-
prensió de la motivació humana 
més enllà d’aquest simple model 
econòmic, dominant no obstant 
gran part del discurs polític, econò-
mic i social. 

L’ésser humà del segle XXI, 
profusament intercomunicat, car-
regat d’informació, amb ànsies de 
llibertat i amb unes capacitats de 
desenvolupament com mai no ha-
via tingut, aspira a trobar el seu ca-
mí d’emancipació, desemmascarar 
les trampes del món consumista 
i capitalista en el qual, de fet, es 
troba tan bé, però del qual, a fi 
de comptes, aspira superar en la 
recerca i vivència de la pròpia iden-
titat personal i col·lectiva, en vistes 
a una desitjable felicitat universal 
(Mt 5,3).

LLEVADORES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ASSIR ANOIA

Tabac, alcohol, medicaments 
i lactància materna
La lactància materna es veu sovint 

envoltada de molts falsos mites. 
Cada vegada més, les dones aposten 
per l’aliment òptim per a la salut dels 
seus nadons i la llet materna és vista 
no només com a aliment, sinó com a 
medicament.

L’Organització Mundial de la Sa-
lut, amb el suport de l’Associació Es-
panyola de Pediatria, recomanen la 
lactància materna exclusiva fins als 6 
mesos d’edat i continuar-la més enllà 
dels 2 anys. 

Aquest fet comporta que aques-
tes mares lactants, en algun moment, 
requereixin medicació o bé tinguin 
dubtes de si poden prendre alcohol en 
determinades situacions.

Evidentment, no s’ha aconseguit 
determinar una quantitat saludable 
d’alcohol per a la nostra salut, però 
tampoc podem negar el fet que mol-
tes mares lactants es trobin en la situ-
ació de voler-ne consumir de manera 
puntual.

Durant anys s’ha recomanat (sense 
base científica que ho avalés) que tota 
mare que necessités medicació, sigui 
quina sigui, des d’un simple paraceta-
mol per al mal de cap fins a medicació 
per controlar malalties com l’hipotiro-
ïdisme, infeccions..., abandonessin la 
lactància o rebutgessin la llet durant el 
tractament. Això, lluny de beneficiar, 
ha generat un increment del risc de 
patir obstruccions, mastitis i fins i tot 
abscessos mamaris.

Actualment, disposem de fonts 
amb una base científica que ens per-
meten resoldre molts d’aquests dub-
tes. Un exemple és la pàgina web 
www.e-lactancia.org, que és accessible 
tant per a mares i famílies com per al 
personal sanitari.

Aquesta pàgina, que és molt clara 
i amena, estableix una classificació 
com si fos un semàfor (verd: compati-
ble; taronja: cal llegir observacions, i 

vermell: contraindicat d’entrada però 
llegir observacions). Ens permet com-
provar la compatibilitat i seguretat 
dels fàrmacs durant la lactància i tam-
bé s’hi pot trobar informació sobre 
productes diversos (fitoteràpia, infu-
sions, te, substàncies i/o proves mèdi-
ques, malalties maternes o del nadó...).

Aquí hi trobarem, en el cas de 
consum d’alcohol, molta informació 
sobre diferents tipus d’alcohol i la seva 
relació amb altres factors, i també el 
temps que triga en metabolitzar-se 
per complet de la sang materna i, per 
tant, de la llet.

Totes les dades que apareixen te-
nen en compte l’edat del nadó, les 
característiques de la substància estu-
diada, la capacitat de filtració del na-
dó, els possibles efectes adversos en el 
bebè, la capacitat de passar a la sang 
materna i a la llet...

En el cas del tabac, cal promocio-
nar l’abandonament de l’hàbit tabà-
quic i aprofitar la maternitat/paterni-
tat perquè l’entorn d’aquest nadó si-
gui el més saludable possible. Malgrat 
tot, a algunes mares els costa reduir o 
eliminar del tot el tabac i cal explicar 
que la lactància materna segueix sent 
l’aliment òptim per al nadó. Diversos 
estudis han demostrat que els bebès 
de mares fumadores tenen més risc de 
patir una mort sobtada o patologies 
respiratòries i la lactància materna és 
un factor protector per l’alt poder im-
munològic.

Per tant, la llet materna d’una ma-
re fumadora segueix sent qualitativa-
ment superior a la llet de fórmula, ja 
que els beneficis superen els inconve-
nients.

Si teniu qualsevol dubte no dub-
teu en posar-vos en contacte amb les 
llevadores i les professionals d’infer-
meria de pediatria del vostre Centre 
d’Atenció Primària de referència i us 
assessoraran.

“El despertar de Fede”
L’igualadí Jaume Vila Cuadras 

(1981) ens ha sorprès agradable-
ment amb el seu primer llibre “El 
despertar de Fede” (Editorial Cas-
tellón Digital S.L., idioma castellà, 
178 pàgines, mides 21x15, enqua-
dernació rústica, 18-09-2020). Hem 
escrit que “ens ha sorprès agra-
dablement” perquè és una novel-
la que es llegeix amb gust i amb 
interès.

Jaume Vila, llicenciat en filo-
logia hispànica, és professor d’es-
panyol i ha estat una colla d’anys 
ensenyant aquest idioma a l’Índia, 
“un país fascinant, en què cada dia 
es converteix en una petita, gran 
aventura”; són les seves paraules. 
Això l’ha motivat --explica-- a lliu-
rar-se en la seva pròpia aventura 
literària que és “El despertar de 
Fede”. Antecedents: Dos contes 
publicats en llibres col·lectius de 
l’Associació Cultural Totlletres, i di-
ferents tallers d’escriptura. I és que 
escriure --assegura-- ha estat, des 
de l’adolescència, una de les seves 
passions.

“El despertat de Fede” és la 
història d’un noi de caràcter tímid 
i més aviat retret, de poc menys 

de vint anys, que se sent fascinat (i 
correspost) pels encants de la sug-
gestiva dona del seu professor. Tot 
plegat el porta a familiaritzar-se 
amb un luxós ambient de drogues 
i... bé, el desllorigador demà, no us 
sembla?

El llibre enganxa. Està repartit 
en vint-i-tres capítols que fan de 
molt bon pair, perquè estan ben 
escrits --amb un lèxic ric, elegant i 
ben treballat-- i cadascun d’ells ens 
mena a una nova sorpresa.

Traduïm la sinopsi que es pu-
blica en la contraportada: “Fede 
Macau, el protagonista i narrador 
d’aquest novel·la, és un adolescent 
pudorós i introvertit. La seva vida 
social es limita a les trobades dels 

divendres amb Jorge, el seu amic 
de l’ànima, i a les esporàdiques vi-
sites al seu barber Tristán. Amb ells 
comparteix l’afecció pels videojocs, 
els còmics i el cinema. Cohibit per 
la seva timidesa malaltissa, Fede 
s’acontenta amb viure les aventu-
res dels herois de ficció des de la 
comoditat i la seguretat del seu 
saló. Però, en una tarda aparent-
ment insignificant, una trobada 
lluminosa i una tragèdia pròxima, 
inesperada, sacsejaran els seus fo-
naments, sobre els que es basava 
la seva monòtona existència. Tot 
plegat dona peu al seu despertar.

L’amor, l’amistat, la por, els 
dilemes morals, la indignació i la 
rebel·lia acompanyaran el prota-
gonista d’‘El despertar de Fede’ en 
aquesta aventura iniciàtica on una 
amalgama de personatges l’obli-
garan a sortir de la seva zona de 
confort, en una partida en la que 
ell serà, per primera vegada, el ju-
gador i la pròpia fitxa”.

Esperem que el despertar 
d’aquest novell autor, al qual au-
gurem un bon futur en el món li-
terari, ens porti noves mostres del 
seu enginy i de la seva fantasia.

Ara fa deu anys
El dia 27 de novembre, dissabte 

al vespre, del 2010, al pavelló de 
Les Comes, es va oferir a la nostra 
ciutat un espectacle excepcional: La 
final de punts lliures de Catalunya; 
hi participaren les millors colles de 
Catalunya i Catalunya Nord; primer 
es feu una demostració de ball lliu-
re en que cada colla lluïa el vestu-
ari i feia gala de la destresa en el 
ball escollit; la segona part era el 
concurs en sí, en que s’interpretaren 
les 4 sardanes prèviament escollides: 
Gavina, de Jaume Roca i Delpech; 
L’amic Frederic, de Jaume Burjachs 
i Gispert; Ja fa deu anys, de Jordi 
Leon i Royo i La llei de Murphy, de 
Joan Jordi Beumala i Sampons. La 
colla guanyadora del concurs fou la 
colla Mare Nostrum de Barcelona; un 
espectacle que segur serà recordat 
per molt de temps. Les colles parti-
cipants foren: Saltirons, de Vilanova 
de Bellpuig; Trapelles, de Sabadell; 
Xamosa, de Barcelona; Ceretana, de 
Ceret; Esqueix, de Sabadell; Mont-
grí 2000,  de Torroella de Montgrí; 
Antaviana Jove, de Tordera; Cabirols, 
de Sabadell; Xàldiga, de Barcelona; 
Dolç Infern, de Lleida; Estol Espígol, 
d’Agramunt; Iris Catalunya Nord, 
de Ceret; Maig, de Barcelona; Mare 
Nostrum, de Barcelona; Mirant al 
Cel, de Sabadell; Tarragona Dansa, 

de Tarragona; Violetes del Bosc, de 
Barcelona; Aires Gironins, de Girona 
i Roques Blaves de la Passió, d’Espar-
raguera.

La presentació anà a càrrec de 
l’speaker de les seleccions catalanes  
Xicu Hernández; la direcció artística 
la portà Jordi Pessarodona, amb la 
presentació de la companyia teatral 
Gog i Magog; en quant a la part 
musical s’encarregà la cobla Bellpuig 
Cobla.

Si es vol recordar tal esdeveni-
ment només cal entrar a YouTube i 
buscar: Punts lliures Igualada 2010, 
pràcticament hi ha tot l’espectacle 
sencer, inclús el reportatge resumit 
que va fer TV3, entrevistant al llavor 
president de l’Agrupació Sardanista, 
Toni Valls. Val la pena recordar-ho.

Loteria 2020
Continua a la venda les partici-

pacions de la loteria de Nadal 2020 
en diferents establiments d’Igualada; 
el número triat al atzar aquest any, 
recordem, és el 49.660 i el preu de 
les participacions és de 5 euros: espe-
rem que per lo menys tinguem una 
mica de sort i puguem així oblidar, 
en part, les penes que ens ha portat 
aquest any el coronavirus, COVID-19. 

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

mailto:jbacardit50@hotmail.com
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FINESTRA AL MÓN                  Xavier Bisbal

De la Sagrada Família 
de Barcelona a la 
d’Igualada
El debat sobre la continuïtat o 

no de la Sagrada Família de 
Barcelona és vell. Alguns arquitec-
tes van demanar que s’aturessin 
les obres en una carta a La Van-
guardia en 1965, afirmant --entre 
altres coses-- que no es podia dir 
que fos una obra de Gaudí per 
la desaparició dels plànols durant 
la guerra. Amb el temps alguns 
d’aquests professionals rectifica-
ren (Oriol Tusquets va escriure 
“com vam poder equivocar-nos 
tant?”) i s’han mostrat favorables 
al temple, altres segueixen amb 
les seves postures. Un d’ells és Ori-
ol Bohigas, que des dels anys cin-
quanta manté una fixació contra 
la construcció del temple expiato-
ri, al que ha dedicat, al llarg de la 
seva trajectòria, gruixudes parau-
les: vergonya mundial, fals Gaudí, 
obra que fa “carca” a Barcelona, 
error social, vòmit del catolicisme. 
Amb aquests adjectius hom té dret 
a pensar si l’únic problema de la 
Sagrada Família és la seva arqui-
tectura o el fet que sigui un tem-
ple…

Una postura intermèdia fou la 
del difunt Enric Tous Carbó --d’as-
cendència igualadina i que passà 
“els millors anys de la seva vida” 
a la nostra ciutat, autor de l’edifici 
de Banca Catalana a la Diagonal, 
ara l’editorial Planeta-- en les se-
ves memòries afirma “l’obra feta 
fins ara a la manera de Gaudí im-
pressiona” (p. 381) i en una en-
trevista a l’Avenç recordà que ell 
fou un dels firmants contra la con-
tinuïtat del temple, que segueix 
essent crític amb el temple, però 
que “se’ls ha de felicitar, perquè 
realment han fet una obra que és 
impressionant” i “contra el que 
diu en Bohigas, van trobar alguns 
plànols, i fins i tot les maquetes 
que estaven amagades” (després 
de la guerra es refereix).

Tot aquest debat i la postu-
ra a ultrança d’Oriol Bohigas ha 
provocat una controvèrsia que 
recentment ha tingut un efecte 
rebot envers la Sagrada Família 
d’Igualada, obra de Bohigas i de 
l’equip MBM. L’arquitecte, novel-
lista i advocat barceloní Jordi Ca-
bré Trias és, des de fa anys, una 
de les plomes més crítiques contra 
Bohigas i els seus atacs a la ba-
sílica gaudiniana. El proppassat 
setembre titulà un article “Ender-
roquem la Sagrada Família”, però 
no la de Gaudí sinó la de Bohigas. 
És a dir, la igualadina. Les seves 
paraules són també gruixudes: 
“blasfèmia”, “heretgia”, “indi-

gència”, “una veritable granja de 
pollastres, ni més ni menys, amb 
llums escalfadores penjant del 
sostre perquè l’aviram no passi 
fred, i uns barrots a les finestres 
que anticipen Lledoners i Can Bri-
ans i la condemna al foc etern. Un 
racó de món on perdre no només 
la fe en Déu sinó en la vida”.

Eloi Aran, arquitecte que es-
criu a Catalunya Religió, ha fet 
una contesta més racional i res-
pectuosa a l’article de Cabré, 
contextualitzant el temple amb 
els corrents ideològics de l’èpo-
ca. El titular de la seva respos-
ta és provocatiu: “L’església més 
esgarrifosa de Catalunya?”. Jo, 
com a rector i responsable del 
temple igualadí, vaig traslladar 
aquestes idees, com a curiositat, 
al butlletí parroquial demanant 
a la feligresia què n’opinava del 
temple, i un arquitecte assidu a la 
parròquia ha donat una interes-
sant opinió: “la nostra no és una 
església per fer fotografies per 
emmarcar, és per viure-la, quasi 
no te n’adones que hi és, però 
hi és i t’ajuda, una gran virtut 
arquitectònica, sortir del mig. No 
és estrident, no crida molt l’aten-
ció, però ajuda a la serenor. No 
té formes impossibles i grandilo-
qüents, però té formes simples i 
suaus que afavoreixen la pau. No 
té línies amb punxes que porten 
la mirada qui sap on, més aviat és 
la llum que baixa de dalt i que tot 
ho impregna. No necessita durant 
el dia llum artificial perquè hi ha-
gi claror, és la llum del sol la que 
il·lumina, és una església clara i 
càlida. No hi ha materials luxosos 
i tenebrosos, però tenim parets 
de totxo ben col·locat que convi-
den a l’alegria dels colors clars i 
els materials autèntics, no simples 
revestiments. No hi ha llocs fos-
cos i amagats, sempre saps per 
on anar i els espais són diàfans. 
No és una església uniforme, pots 
trobar un lloc adient per a tu, 
assegut en les capelles laterals, al 
bell mig de la “nau” principal, so-
ta els passos intermedis o dret en 
mig de les columnes. Pel que fa 
a l’aspecte exterior, es veu clara-
ment que és una església, amb el 
seu campanar que sobresurt de la 
resta de volums. No és grollera, té 
una imatge harmoniosa i de bon 
gust amb el seu totxo de color 
suau. I una cosa molt important, 
no cansa, al contrari, cada vegada 
és més nostra”. Idees per a un 
debat.

Conillets d’índies 
¿Què en penseu de que els pri-
mers
que provessin l’esperada vacuna
fossin els presidents, els d’“alta 
cuna”,
diputats, senadors, alts càrrecs…?
I que tota aquesta tropa es salvés?
Seria perquè la vacuna serveix;
i si es morissin? El país es salvaria.

Aquí no hi englobo els reials,
ni els militars, ni els més alts, 

--no d’estatura, sinó d’amorals--
(mínim, em moldrien a pals) 
perquè tots ens tenen agafats
per totes les nostres “parts”.

En diuen LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

La idea, bàsicament, no és meva;
--la vaig trobar a Internet--, però 
tot
l’amaniment sí que ho és.

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

✞
En record de

RAMON CASTILLA MARTÍNEZ
Morí cristianament el passat dissabte dia 21 de novembre, 

a l’edat de 88 anys
A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Cèlia Vives Guarro; fills, Ramon i Maria Àngels, Josep i Marta, 
Elisabet; nets, Eduard i Alba, Albert i Carla, Paula i Pedro, Diana i Oriol; germana i demés 
familiars volen agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l’acte de comiat, que tingué 
lloc el passat diumenge, dia 22 de novembre, a l’església de Santa Margarida de Montbui.

Igualada, novembre de 2020      Funerària Anoia, S.L

✞
JAUME CORTASA I BAIGET

Va morir cristianament el passat divendres 20 de novembre 
de 2020, a l’edat de 76 anys.

A.C.S.

Els seus afligits: esposa, Montserrat; fills, Albert, Mireia, Jaume i Roser; néts, Jana, Nil, Albert, 
Irene i Arnau; germana, Rosa; cunyats; nebots i família tota.
En assabentar als seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, us preguem una oració per a 
l’etern descans de la seva ànima.
Alhora volem agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l’acte de comiat, que tingué lloc 
el diumenge dia 22 de novembre al Cementiri d’Albesa.

✞
4t aniversari

MARIA ESTANY ALBAREDA

La teva família t’estima i no t’oblidarà mai.

Calaf, 29 de novembre de 2020

✞
En recuerdo de

MANUELA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Falleció cristianamente el pasado lunes 

día 23 de noviembre a la edad de 75 años.
E.P.D.

Tus seres queridos: esposo, Cecilio Torregrosa Sánchez; hijos, Yolanda y José, Cristina y 
Germán; Nietos, Adrián y Carlos, Mario; y demás familiares, queremos agradecer las muestras 
de pésame recibidas en el acto de despedida que tuvo lugar el pasado martes día 24 de 
noviembre en el tanatorio de Funerària Anoia.
Igualada, noviembre del 2020            Funerària Anoia, S.L.
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MOTOR Joan Vidal

Alternativa ecològica
Ford Focus ST-Line X 1.0 
EcoBoost MHEV

MOTOR

Amb aquesta motorització, 
el cotxe que avui posem a 

prova pertany als que s’anome-
nen d’hibridació lleugera, que 
en el cas del Focus està disponi-
ble en dos esglaons de potèn-
cia: 125 i el de la nostra prova, 
de 155 cavalls, ambdós dotats 
del mateix motor 1.0 litres de 
cilindrada i que poden muntar 
tant la carrosseria berlina com la 
familiar Sportbreak. Una solució 
que ja munten els Ford Puma, 
Kuga i Fiesta.

El disseny de la quarta gene-
ració del Focus és molt estilitzat 
i atractiu respecte la generació 
anterior. També creix fins als 4,37 
metres de llargada total (10 cm 
més), amb una distància entre 
eixos major en 6 cm que aporta 
una millor habitabilitat, especi-
alment en les 3 places posteriors, 
així com la capacitat del maleter 
de 375 litres, que es pot ampliar 
fins als 1.354 si pleguem els res-
patllers dels seients del darrere.

La graella frontal en negre 
i molt vistosa és més gran, les 
òptiques estan projectades cap 
als laterals i els fars davanters i 
els pilots posteriors són en LED. 
En aquesta versió ST-Line les llan-
tes de 17 polsades, pinces de fre 
en vermell i una àmplia dotació 
d’equipament de sèrie, com per 
exemple sistema de pre-col·lisió 
amb frenada activa que reconeix 
els automòbils, vianants i ciclistes 
o l’alerta de canvi de carril in-
voluntari, reconeixement de se-
nyals de trànsit, el control de cre-
uer amb limitador de velocitat, la 
pantalla tàctil de 8” multimèdia 
tipus tablet o el sistema d’info-
entreteniment FordPass Connect 
amb navegació, són de sèrie.

De l’interior m’agraden el dis-
seny i la comoditat dels seients da-
vanters. Perfectes per recollir bé 
l’espatlla. El toc d’esportivitat i la 
qualitat dels materials emprats en 
tot l’habitacle ja són una norma 
de la casa Ford que sempre acos-
tumen a completar amb un bon 
equip de so. En aquest cas inclús 
la ubicació de tot el conjunt és 
més ergonòmic, sent la pantalla 
central tàctil de fàcil i intuïtiu co-
mandament. El conductor també 
té davant un nou quadre d’instru-
mentació en color de 12,3” que la 
podem configurar al nostre gust i 
que m’ha agradat per la gran in-
formació que ens aporta dels parà-
metres principals de la conducció.

En l’aspecte mecànic, el mo-
tor de gasolina de tres cilindres 
és un prodigi en suavitat de fun-
cionament, dels millors entre els 
d’aquestes característiques. Per la 
hibridació lleugera l’alternador és 
reversible per aprofitar l’energia 
de la frenada regenerativa i les 
desacceleracions per emmagat-
zemar-la en una bateria de 48V 
d’acumulació de ions de liti que 
assisteix al motor de gasolina, uns 
16 CV addicionals, una solució que 
redueix el consum fins a un 17 per 
cent, segons la marca, amb l’avan-
tatge de poder portar l’etiqueta 
ECO de la DGT. I dels aspectes a 
destacar que no voldria deixar-me 
són la precisió en el comandament 
del canvi manual de sis marxes i 
del comportament dinàmic, l’apar-
tat de la posta a punt que la marca 
de l’oval cuida al màxim en els seus 
vehicles. Impecable.

Cilindrada: 998 cc / Potència: 
155 cv / Tracció: davant / Accelera-
ció 0 a 100 km/h: 9,5 segons / Con-
sum homologat WLTP: 5,3 l/100 
km / Preu: 27.125 euros.

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
De la urbanització les Garrigues al Pujol de 
la Guàrdia

EXCURSIONISME

Motivat per les normes d’ac-
tuació per la pandèmia del 

Covid-19, els membres de la sec-
ció de veterans del Club Excursi-
onista Uecanoia, tot i prioritzant 
que són activitats a l’aire lliure, 
fa uns mesos que s’han disgregat 
en grups reduïts per adaptar-se 
a les normatives vigents en cada 
moment, evitant les aglomeraci-
ons de grans colles, mantenint les 
distàncies físiques entre persones, 
fent ús de les mascaretes i limitant 
l’ocupació dels cotxes per traslla-
dar-se. Les cròniques que setma-
nalment van apareixent en aquest 
espai són les d’un d’aquests grups 
que surt a fer excursions de mun-
tanya regularment els dijous, però 
aquest no és un espai tancat i hi 
tenen cabuda les ressenyes de la 

resta de colles que s’han anat for-
mant. Solament falten voluntaris 
que facin arribar la seva ressenya.

Dijous 19 de novembre de 
2020, 7’30 h. Al no existir actual-
ment calendari d’activitats i/o pro-
gramació prèvia, s’improvisa en el 
moment de la sortida, com sempre 
últimament, una ruta circular pro-
pera dins de la comarca, cosa que 
ens permet que a les 12 del migdia 
podem ser a casa.

Aparquem els cotxes al final de 
l’extensa urbanització de les Gar-
rigues de la Pobla de Claramunt i 
després de seguir un petit tram del 
Camí de Carme iniciem una ruta en 
què gairebé tot l’itinerari es fa per 
bonics corriols boscosos. Aquesta 
primera part ens porta fins al dipò-
sit d’aigua de Vilanova del Camí, 
dit de Can Titó, situat a la plana de 

ca l’Aromir, a 460 m.a. Visió impo-
nent de la gegantina tina de mili-
ons de litres (6.000 m3) que submi-
nistra aigua procedent de Carme.

Des del dipòsit, ens enfilem 
a la Serra de la Guàrdia per la 
senda rocosa que careneja enmig 
del bosc, tot seguint el sender 
PR-C119. Llarga carena, llarga, 
pel trencat senderó que ens me-
na als peus del Pujol de la Guàr-
dia, en un planell replè de rocam 
on fem aturada per esmorzar. 
Pugem a aquest cimal de 488 m 
--que és la màxima altitud del 
terme de Vilanova del Camí--, on 
cada any, per Nadal i per Sant 
Hilari la colla excursionista de Vi-
lanova del Camí, que en cuida 
del seu camí de pujada molt ben 
esglaonat (267 esglaons amb tra-
vessers de fusta), hi renova un 
pessebre --dins d’una capella me-
tàl·lica-- i la senyera --ara ja un 
xic espellingada-- que hi oneja 
airosament en un alt masteler. Si 
el dia és clar es gaudeix d’una es-
paterrant panoràmica sobre tota 
la Conca d’Òdena, però avui les 
boires s’han aixecat tard i la visió 
no ha estat prou bona.

Desfem camí per baixar del 
Pujol, i novament per altres cor-
riols arribem a la urbanització 
de les Garrigues, on tenim els 
cotxes.

Han estat poc més de 7 km, 
amb un temps net de camí de du-
es hores i mitja, i 8 participants, 
sota la “batuta” d’en Josep Ba-
lada.

Veterans Uecanoia
Foto: Joan Mollà

1a Nacional: CD Riudoms 1 - CF Igualada 5
Triomf golejador
FUTBOL

El primer equip femení va 
aconseguir els tres punts amb 

doblets de Bernadí i Marina i un 
gol de Jana, en un partit en què 
l’equip va tenir gran eficàcia de 
cara a porteria.

Les blaves es desplaçaven a Riu-
doms per disputar un duel que po-
dia marcar un punt d’inflexió en 
la temporada de les igualadines. 
Davant un recent ascendit, que està 
competint molt bé durant la tem-
porada, les noies de Marta Cubí vo-
lien recuperar-se de la primera der-
rota de la temporada fent un bon 
partit i aconseguint un bon resultat.

La primera meitat va ser el re-
torn de les bones sensacions. Mol-
ta intensitat anoienca, pressió des-
prés de pèrdua i bon domini de 
la pilota. S’estava veient el millor 
panorama per a les visitants. Les 
ocasions arribaven i, al minut 11, 
magnífica centrada de Marina per 
Bernadí, que feia una espectacular 
rematada de cap, a l’escaire de la 
porteria del Riudoms. Primer gol 
de la temporada per a la jugadora 
igualadina.

El joc era bo i el marcador ana-
va a favor. Calia seguir amb la ma-
teixa tendència. Les oportunitats 
igualadines anaven caient, però 
s’havia de sentenciar. L’equip es 
trobava molt còmode i semblava 
que s’arribaria al descans amb el 
zero a un, però un penal per mà 
va significar que Marina materia-
litzés el segon. 

A la represa, no hi podia ha-
ver millor inici. Gran xut creuat de 
Bernadí, des de fora l’àrea, que 
significava el tercer gol blau. No 
obstant això, el panorama del duel 
va canviar. Tan sols dos minuts més 
tard, les locals retallaven distàncies 
en una jugada de córner. La dinà-
mica va portar a que el Riudoms 
pressionés, aprofitant l’energia del 
gol. 

Les visitants patien en defensa 
i calia tenir la pilota i calmar el joc. 
Les locals seguien posant setge a 
la porteria d’Aina, però les blaves 
resistien. Així és com va arribar, 
al minut 77, una passada a l’espai 
d’Ari i un espectacular control de 

Marina, en carrera, que es planta-
va davant la portera local. La ju-
gadora igualadina definia a la per-
fecció i sentenciava el duel. A les 
acaballes de l’enfrontament, Jana 
agafava un refús de la portera del 
Riudoms i feia el cinquè i definitiu 
gol de la victòria.

Amb aquest resultat l’equip 
suma 11 punts en 6 jornades i se 
situa a la part tranquil·la de la clas-
sificació. 

La setmana vinent les blaves 
rebran el Pardinyes, a Les Comes, 
a les 12 h.

Pere Santano
Fotos: Marc Domingo
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SALUT

- 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

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

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CASAL DE TOUS (*)
I Puritani. Cicle Òpera al cinema. Dia 28, a les 17.30 h.
La professora de piano. Dia 29, a les 17.30 h. En català.
Mujercitas. Dia 29, a les 19.05 h.
(*) El Casal de Tous informa que, a causa de les darreres mesures sanitàries aprovades pel tema de la Covid, totes les sessions començaran a les 17.30 h. 

■ ATENEU CINEMA
Trolls 2. Gira Mundial. Dia 28 a les 17.30 h. Dia 29 a les 17.00 h. Dia 2 de  desembre a les 19.00 h. Apta per tots els públics.
Sentimental.  Dies 27  i 28 a les 20.00 h. Dia 29 a les  19.30 h. No recomanada a menors de 16 anys.

Trolls 2. Gira mundial. EEUU, 2020. Animació. Direcció: Walt Dohrn, David P. 
Smith. En una aventura que els portarà més enllà de tot el què havien conegut, 
Poppy i Branch descobreixen que la seva tribu dels Trolls és només una de les sis 
que existeixen, i que la resta estan repartides en sis regnes i consagrades a sis tipus 
diferents de música: funk, country, tecno, clàssica, pop i rock.

Sentimental. Comèdia. Espanya, 2020. Direcció: Cesc Gay. Intèrprets: Javier 
Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan. Julio i Ana fa més de 
15 anys que estan junts. La parella ja ni es mira ni es toca, i ha fet del combat diari 
l’essència de la seva relació. Una nit conviden a sopar els veïns de dalt, més joves 
que ells i que els faran una inusual i sorprenent proposta, convertint la vetllada en 
una experiència  excessiva.

Mujercitas. EEUU, 2019. Romàntica. Direcció: Greta Gerwig. Intèrprets: Saoir-
se Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Lau-
ra Dern, Meryl Streep, James Norton, Louis Garrel, Bob Odenkirk, Chris Cooper, 
Tracy Letts, Abby Quinn, Sasha Frolova, Jamie Ghazarian, Hadley Robinson, Ken 

Holmes, David Arthur Sousa, Jayne Houdyshell, Jen Nikolaisen, Domenic Arduino, 
Tom Kemp, Mikayla S. Campbell, Edward Fletcher, Lilly Englert. Amy, Jo, Beth i 
Meg són quatre germanes en plena adolescència que viuen amb la seva mare en 
una Nordamèrica que pateix de lluny la seva Guerra Civil. Amb les seves diverses 
vocacions artístiques i anhels juvenils, descobriran l’amor i la importància dels 
llaços familiars.

I Puritani. Òpera del gran compositor Vicenzo Bellini. Direcció: Patrick Sum-
mers. Intèrprets: Anna Netrebko i Eric Cutler. Gravació de l’espectacle ofert el ge-
ner de 2007 al Met, teatre d’òpera de Nova York.

La professora de piano. Alemanya, 2019. Drama. Direcció: Jan Ole Gerster. In-
tèrprets: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, André Jung, Gudrun 
Ritter, Rainer Bock. Lara, a punt de celebrar el 60è aniversari, ha projectat i guiat la 
trajectòria del seu fill Viktor que celebra el primer concert com a intèrpret profes-
sional. Mare i fill porten dies sense parlar i com més s’esforça la mare amb què la 
vetllada musical siguin un èxit, més es descontrola tot.
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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 

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
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Arrenca el Zoom Festival amb la preestrena del documental “100x100 Tito” 
de Barça Studios
Setmana de projeccions, estrenes i presentacions a l’espai Zoom Live, la plataforma d’streaming dins la web del Zoom

Dimarts passat, al vespre, el 
Zoom Festival Internacional de 

Continguts Audiovisuals de Cata-
lunya va donar el tret de sortida 
a la seva edició més virtual. Tot i 
que l’acte inaugural, on s’ha estre-
nat en exclusiva el documental 
“100x100 Tito” de Barça Studios, 
s’ha celebrat en format presencial, 
el festival està vivint una setmana 
de projeccions, estrenes i presenta-
cions al Zoom Live, la plataforma 

d’streaming dins la web del festi-
val https://www.zoomfestival.org/, 
on fins al proper diumenge, dia 
29 de novembre, s’hi poden veure 
una cinquantena de produccions 
audiovisuals d’arreu del món.

La inauguració del festival Zo-
om es va fer dimarts al vespre al 
Cinema Ateneu d’Igualada, on, se-
guint amb les mesures de preven-
ció per evitar el contagi de la Co-
vid-19, es va projectar el documen-

tal sobre l’entrenador blaugrana 
Tito Vilanova en una sala amb 
l’aforament limitat. L’acte inaugu-
ral va comptar amb la presència 
del director de Barça Studios, Paco 
Latorre, i les directores i realitza-
dores del documental, Cristina Co-
llado i Marta Busquets. L’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, també 
va participar en un dels únics actes 
presencials del festival de contin-
guts audiovisuals. En declaracions 
prèvies a la projecció, la codirec-
tora del Zoom Festival, Anna Cer-
vera, va celebrar que, finalment, 
s’hagi pogut dur a terme aquesta 
inauguració en format presencial. 
Cervera va apuntar que “comen-
cen cinc dies d’emissió de contin-
guts online, que animem tothom 
a seguir des de les seves cases, on 
a més de les projeccions podran in-
teraccionar amb els participants”. 
Per la seva banda, el cordirector 
del Zoom, Jordi Comellas, va des-
tacar que “tot i la pandèmia i el 
canvi de format, les inscripcions 
han estat un èxit i les producto-
res i televisions s’hi han apuntat”, 
i va afegir que “esperem que la 

resposta de la gent també sigui 
positiva”. Finalment, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va voler 
remarcar que el canvi de format 
del Zoom és, també, una oportu-
nitat per “innovar i afrontar nous 
reptes” i va agrair a l’organització 
el fet de seguir-lo tirant endavant 
tot i la situació.

Amb l’estrena del documen-
tal “100x100 Tito” arrencava la 
18a edició del Zoom Festival, una 
edició amb 45 produccions selec-
cionades a la Secció Oficial que 
opten als Premis Zoom. Com no 
podia ser d’altra manera, la pan-
dèmia de la Covid-19 és el teló 
de fons de diverses creacions; 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 corona-
virus” (2020), en són només alguns 
exemples. Hi participen, també, 
algunes de les produccions del país 
més aclamades pel públic, com el 
programa del canal #0 de Movis-
tar+ “Late Motiv” (2016), dirigit 

per Andreu Buenafuente; “NBA 
al día” (2019) del canal #Vamos; el 
programa d’actualitat “Planta Bai-
xa” (2019), dirigit per Ricard Us-
trell; el programa de cuina “Man-
duka” (2019) del canal Súper3; o 
realities i talents del moment, com 
“Entre ovejas” (2020) i “Maestros 
de la costura” (2020) que emeten 
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, 
Colòmbia, 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 pro-
perament a Movistar+; “Riders” 
(2019), la nova aposta de playZ 
en ficció juvenil; i, finalment, el 
Zoom Festival estrena a l’Estat el 
documental americà “Feels Good 
Man” (2020). Tres preestrenes al 
país que han estat aclamades per 
la crítica.

Al llarg de la setmana, a tra-
vés de les xarxes socials i la web 
del festival https://www.zoomfes-
tival.org/, es podrà consultar la 
programació del Zoom Festival, 
amb projeccions en directe a l’es-
pai Zoom Live, i també, amb un 
repositori de programes, sèries i 
pel·lícules que participen a la Sec-
ció Oficial que es podran veure 
de manera permanent durant els 
dies del festival.

Els guanyadors del Zoom Fes-
tival es donaran a conèixer a la 
gala de lliurament de premis que 
s’emetrà a les televisions locals 
aquest dissabte, dia 28,  a les 
22.30 h.

Jordi Comellas i Anna Cervera, directors del Festival.Paco Latorre, Cristina Collado i Marta Busquets, de Barça Studios.

La Sala Cinema Ateneu just abans de la projecció.




