
La UEA celebra el IV Fòrum 
Empresarial de l’Anoia

Més de dues-centes persones van seguir en directe, a través d’una pla-
taforma digital, el IV Fòrum Empresarial de l’Anoia. L’acte va servir 

per presentar l’informe econòmic i empresarial on queden detallades 
les necessitatsde la comarca per ser competitiva, destacant especialment 
infraestructures, mobilitat i sòl industrial.   Pàg. 9
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Inscripcions a la 9a 
edició del Prepara’t, la 
Setmana de l’Ocupació

Pàg. 19

El Consell Comarcal 
crea el 1r programa de 
beques per estudiar 
ensenyaments artístics

Pàg. 5 

Dilluns, acapte de sang 
a Igualada

Pàg. 22 “Son mis ventanas”

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

Es destinarà 1.000.000 d’euros per fomentar 
l’ocupació a la Conca d’Òdena

Aquesta setmana, el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, va presentar, en la seva 
visita a Igualada, un Pla de xoc específic de la Conca d’Òdena que posarà en marxa el SOC, i que té un pres-

supost d’un milió d’euros destinats a subvencionar projectes ocupacionals i de foment de l’activitat econòmica. 
Les accions concretes que tirin endavant es determinaran des de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD).   Pàg. 3 i 5

Nova zona d’esbarjo al vilanoví 
barri Bonavista

Una nova zona d’esbarjo amb zones verdes i espais de lleure, de més de 15.000 m2 és el que ha guanyat Vila-
nova del Camí, al barri de Bonavista, i que s’inclou dins el que ha de ser la nova zona comercial, a tocar de la 

Masia.   Pàg. 13

Bargalló promet el nou edifici 
de l’Institut Escola Piera

Josep Bargalló, conseller d’Educació, va ser ahir dimecres a Piera on, entre 
d’altres temes tractats, va signar el conveni de col·laboració amb l’Ajunta-

ment de Piera per construir un nou edifici a l’Institut Escola Piera.   Pàg. 16



2 5 de novembre de 2020D’INTERÈS

EL TEMPS A LA COMARCA
Albert Borràs i Gonzàlez

Telèfons d’interès

DIRECTORA: Pepita Segura. REDACCIÓ I CORRECCIÓ: Dolors Martí 
i Vinyet Palomas. PUBLICITAT: Carme Moliner. EDITA: L’enllaç dels 
anoiencs, s.l.. IMPRIMEIX: Lerigraf, s.l.. DIPÒSIT LEGAL: L-352-01

COL.LABOREN: Entitats i associacions culturals i de lleure, clubs esportius, 
ajuntaments, partits polítics..., i persones de la comarca de l’Anoia que 
tenen coses per explicar. 
 

L’ENLLAÇ en cap cas no respon del contingut dels articles que 
es publiquen signats, ni comparteix necessàriament les opi-
nions que els seus autors hi manifesten.

Avinguda Mestre Muntaner, 31  - 08700 Igualada
Tel. 93 805 55 42 - Adreça electrònica: latossa@latossa.com

www.latossa.com

MEMBRE DE:

11.100 
exemplars setmanals

COL.LABORA:

23.000 lectors audiència controlada pel EGM Baròmetre de 
Catalunya Febrer-Novembre 2015

MITJANA DE DIFUSIÓ 
CONTROLADA PER:

AJUNTAMENTS
- Argençola: 93 809 20 00
- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10
- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30

- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Hospital: 
- Centraleta: 93 807 55 00
- Consultes Externes: 93 807 55 55
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Avui dijous, dia 5 de novembre: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 6: Bausili, Born, 23.
Dia 7: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 8: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Pilar, c/ Comarca - Mestre 
Montaner (22-9 h).
Dia 9: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 10: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 11: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 12: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
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ANOIA, S.L.
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Tel. 93 803 11 14  - www.funerariaanoia.cat
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Motor ECO GLP, que redueix fins a 40% el consum 
i fins a 70% les emissions, i etiqueta ECO perquè et 
belluguis i aparquis sense restriccions per la ciutat.

SUBARU XV 1.6i ECO GLP
AMB LA MÀXIMA PUNTUACIÓ EN TESTS DE 
SEGURETAT A TOT EL MÓN.

* Finançament sotmès a estudi i ofert per Santander Consumer EFC, SA. Oferta vàlida fins al 30 de novembre de 2020. Finança-ho ara i
comença a pagar quotes el 2021. Els interessos s’acumularan al capital viu.

Emporta-te’l ara i no paguis fins al 2021*

SUBARU XV ECO GLP
NOU

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS, S.L.  
Av. Europa, 4, Nau 2 · IGUALADA

Tel. 93 801 91 45

El conseller Chakir El Homrani presenta un 
pla de xoc específic per fomentar l’ocupació 
a la Conca d’Òdena
El projecte, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, l’executarà la 
MICOD i tindrà un pressupost d’un milió d’euros 

L’alcalde, Marc Castells, 
anuncia contundència contra 
els actes violents com els de 
dissabte 
Els fets, que van incloure la crema de 
contenidors i d’un vehicle, van provocar danys 
valorats en 18.000 euros 

IGUALADA

Dimarts passat, l’alcalde, Marc 
Castells, va fer una comparei-

xença pública acompanyat de la 
regidora de Governació, Carlota 
Carner; el cap de la Policia Local, 
Jordi Dalmases, i el responsable de 
l’àrea policial de l’Anoia, Ramon 
Roig, per valorar els actes van-
dàlics que van tenir lloc la nit de 
dissabte a diversos carrers de la 
ciutat. 

Castells va expressar, en nom 
de l’Ajuntament, la més profunda 
indignació per aquests fets i va 
asseverar que “es poden destruir 
contenidors, però no destruiran 
la convivència a la ciutat d’Iguala-
da”. I, en aquest sentit, va llançar 
un missatge de contundència con-
tra aquests actes d’incivisme. 

L’alcalde va assegurar que 
l’Ajuntament i els cossos de segu-
retat vetllaran perquè aquesta me-
na d’actes no es tornin a produir. 
“Cap protesta, per legítima que 
pugui ser, pot justificar que es cre-
min contenidors i vehicles”, i va 
explicar que els esdeveniments de 
dissabte han ocasionat danys per 
valor de 18.000 euros. “Respectem 
el dret a protestar, especialment 
en un context en què s’estan de-
manant grans esforços a la socie-
tat, però sempre que s’exerceixi 
respectant les normes més elemen-
tals. Per això serem impecables 
perseguint aquesta mena de com-
portaments”. 

Castells ha assegurat que 
aquest vandalisme es combatrà 
amb la coordinació entre els cossos 

policials i l’ajut de la ciutadania. 
Per això va demanar la col·labora-
ció ciutadana per recollir tots els 
vídeos i fotografies que puguin 
servir per completar la investigació 
que s’està duent a terme. L’alcalde 
va indicar que ja hi ha hagut veïns 
que han fet arribar imatges dels 
esdeveniments i va anunciar que 
es preveu que es practiquin noves 
detencions, que s’afegirien a les 
quatre que ja van fer el mateix dis-
sabte la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra 

Quatre detinguts per 
aldarulls i alteració de 
l’ordre públic

La Policia Local d’Igualada i 
els Mossos d’Esquadra van detenir 
quatre persones arran d’aldarulls 
que van tenir lloc la nit de dissabte 
passat a la capital de l’Anoia. Els 
incidents es van iniciar poc després 
de les deu de la nit, quan un grup 
d’una trentena de joves va comen-
çar a cremar contenidors al Pas-
seig Verdaguer i a alterar l’ordre 
públic amb llançament d’objectes 
als vehicles policials, escridassades 
als agents de l’autoritat i danys al 
mobiliari urbà. El balanç va ser de 
17 contenidors i un vehicle cremats 
en diversos punts de la ciutat, a 
més d’una foguera a l’interior d’un 
parc.

Arran dels fets, la Policia Local 
va practicar tres detencions i va 
aixecar onze actes per incompli-
ments de l’estat d’alarma, i el cos 
dels Mossos d’Esquadra va detenir, 
també, una persona. 

IGUALADA

Dimarts passat, el conseller de 
Treballs, Afers Socials i Família, 

Chakir El Homrani, va presentar un 
Pla de xoc per a fomentar l’ocupació  
i ajudar al teixit productiu. El conse-
ller, acompanyat d’Ariadna Rectoret, 
directora del Servei Català d’Ocupa-
ció (SOC), es va reunir amb els alcal-
des i alcaldesses de la Conca d’Òdena 
per comentar les mesures específi-
ques adreçades a territoris especial-
ment afectats en l’àmbit socioeco-
nòmic per l’aplicació de mesures de 
tancament perimetral com a via per 
prevenir els contagis de la Covid-19.

El pla de xoc específic de la Con-
ca d’Òdena que posa en marxa el 
SOC té un pressupost d’un milió 
d’euros, que es pot destinar a sub-
vencionar projectes ocupacionals i de 
foment de l’activitat econòmica que 
permetin crear i mantenir ocupació 
de qualitat, consolidar l’activitat dels 
sectors productius generadors d’ocu-
pació del territori i possibilitar la in-
serció sociolaboral de les persones 
més desafavorides. El projecte l’exe-
cutarà la Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena (MICOD).

En la presentació del pla als mit-
jans de comunicació, l’alcalde d’Igua-
lada i president de la MICOD, Marc 
Castells, va agrair al Departament 
de Treball la resposta que es dona 
a les peticions exposades conjunta-
ment pels set municipis de la Conca 
d’Òdena la primavera passada i va 
posar novament en valor la unitat 
política com a eina eficaç per acon-
seguir recursos. Castells va remarcar 
que el pla no suposa cap tracte de 
favor, atès que el teixit econòmic de 
la Conca va patir de manera extrema 
els estralls de la pandèmia durant les 

setmanes de confinament perimetral 
que aquest territori va patir la pri-
mavera passada. El president de la 
MICOD va alertar, en aquest sentit, 
que “aquest ajut és molt benvingut, 
tot i que no serà suficient”.

De la seva banda, el conseller 
El Homrani va refermar el compro-
mís del Govern amb els municipis 
de la Conca i va destacar que el pla 
d’ajudes preveu que siguin els ajun-
taments afectats els qui determinin 
les accions concretes  que es tiraran 
endavant a través de la MICOD i a 
través del SOC. 

Més suport del 
Departament per fer front 
a la crisi laboral per la 
covid-19

Aquest milió d’euros del SOC per 
reforçar les polítiques actives d’ocu-
pació a l’Anoia se suma als ajuts del 
Pla de xoc per a l’ocupació: perso-
nes, empreses i territori que el De-
partament de Treball, Afers Socials i 
Famílies va posar en marxa al maig 
de manera urgent per fer front a les 
conseqüències laborals i socials de la 
crisi sanitària de la covid-19 i l’Estat 
d’Alarma, amb una dotació total de 
59,29 milions d’euros.

En aquest cas, el Consell Comar-
cal de l’Anoia ha rebut una subven-
ció de 103.200 euros per dissenyar i 
implementar mesures de reactivació 
econòmica.

Una altra línia del pla de xoc co-
vid del Departament era el suport a 
la contractació a través d’una línia 
extraordinària del programa ‘Tre-
ball i formació’ del SOC. Es tracta de 
subvencions a les entitats locals per 
contractar persones aturades durant 
9 mesos a jornada completa amb ac-

cions de formació dins de la jornada 
laboral. D’aquesta línia, la comar-
ca de l’Anoia ha rebut un total de 
406.622 euros per a la contractació 
de 28 persones: el Consell Comarcal 
s’ha beneficiat de 217.894 euros per 
contractar 15 persones, l’Ajuntament 
d’Igualada de 101.622 euros per con-
tractar 7 persones i l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí de 29.035 euros 
per contractar 2 persones.

La inversió del SOC en políti-
ques actives d’ocupació l’any 2019 
a l’Anoia va representar un total de 
5.047.596 euros, dels quals 4.334.018 
euros als municipis que conformen la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
i d’aquests, 3.411.813 euros a Igua-
lada.

1.804 famílies de l’Anoia 
han rebut un ajut 
d’urgència ‘covid’ del 
Departament

A més, durant els mesos més 
durs de la pandèmia, el Departa-
ment va posar en marxa dos ajuts 
d’urgència per a persones treballa-
dors afectades econòmicament per 
les conseqüències de l’estat d’alarma.

En primer lloc, el Departament 
va destinar 20 milions d’euros a un 
ajut puntual de 200 euros que van 
rebre 100.000 famílies de tot Cata-
lunya per fer front a les despeses 
més necessàries del dia a dia. Se’n 
van beneficiar treballadors afectats 
per un ERTO que no havien cobrat 
la prestació del SEPE, autònoms, 
treballadors fix-discontinus i treba-
lladors temporals acomiadats. Un 
total de 1.687 famílies de l’Anoia 
van rebre aquest ajut, de les quals 
1.088 dels municipis que conformen 
la Mancomunitat de la Conca d’Òde-
na, i d’aquestes, 569 d’Igualada.El 
Departament també va destinar 7,5 
milions d’euros a un dels col·lectius 
més afectats econòmicament per la 
covid-19: els treballadors i treballa-
dores autònoms. Més de 9.000 tre-
balladors per compte propi de tot 
el país van rebre un ajut puntual de 
fins a 2.000 euros. En el cas de l’Ano-
ia, se’n van beneficiar 117 treballa-
dors autònoms, el que suposa un 
total de 105.560 euros. D’aquests, 63 
treballadors autònoms dels munici-
pis de la Mancomunitat de la Conca 
d’òdena (que van rebre un total de 
56.449 euros), dels quals 43 treballa-
dors autònoms d’Igualada (amb un 
total de 36.580 euros).
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Visita d’una diputada del 
Parlament de Catalunya 

CALONGE DE SEGARRA

El dia 23 d’octubre, Montserrat 
Fornells i Solé, diputada d’Es-

querra Republicana al Parlament 
de Catalunya, va visitar el municipi 
de Calonge de Segarra.

Acompanyada de l’equip de 
govern municipal va visitar el nucli 
de Dusfort, seguidament va signar 
al llibre d’honor de l’Ajuntament 
i, per finalitzar, va desplaçar-se fins 
al Castell de Mirambell, on va po-
der visitar el recent inaugurat “Es-
pai Castells de Marca”.

L’equip de govern va transme-
tre a la diputada algunes preocu-
pacions, com ara la implementació 
de parcs eòlics i fotovoltaics, i la 
recent creació de l’Agència de la 
Natura. Fornells, a banda de ser 
l’alcaldessa de Vilanova de l’Agu-
da, és la diputada al Parlament de 
Catalunya que té el territori de la 
Vall del Llobregós.

L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra agraeix la visita de la dipu-
tada al municipi.

La JCI celebra l’assemblea en 
què Enric Grima és escollit 
president per a l’any 2021

IGUALADA

El dimecres 28 d’octubre, la Jove 
Cambra Internacional (JCI) 

d’Igualada va celebrar l’assem-
blea extraordinària d’eleccions a 
la presidència de la JCI Iguala-
da. En aquesta ocasió, no va ser 
possible realitzar l’assemblea a 
l’espai habitual de l’Ateneu Igua-
ladí, sinó que es va celebrar vir-
tualment, donades les actuals cir-
cumstàncies.

Durant l’assemblea es va pre-
sentar la candidatura d’Enric Gri-
ma com a president de JCI Igua-
lada per al proper any, en què 
va presentar el seu programa i 
prioritats per al 2021. Bàsicament, 
va exposar la intenció de generar 
un impacte positiu sobre les per-
sones que ens envolten i l’entorn 
en què vivim, intentar continuar 
amb els programes que realitza 
anualment l’entitat, encara que 

possiblement s’hagin de celebrar 
en format virtual, i fer créixer el 
nombre de júniors de l’entitat.

Posteriorment, els membres 
de la JCI presents a l’assemblea 
van formular una sèrie de pre-
guntes i dubtes al candidat i, fi-
nalment, es va procedir a la vo-
tació, en què va ser escollit presi-
dent de JCI Igualada 2021 per 
unanimitat.

Com a tancament, el presi-
dent electe va posar de manifest 
que l’any vinent serà un any in-
cert, però que és important que 
l’entitat segueixi activa, en la me-
sura de les possibilitats, i treballa-
rà perquè així sigui.

Des de l’actual junta, “agraïm 
la feina ingent feta per l’Enric 
Grima fins ara i li desitgem molta 
sort i encerts en la nova etapa 
com a president de la JCI Igualada 
per al proper any 2021”.

Es liciten les obres de 
reasfaltat de diversos carrers 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha publicat una licitació 

per als treballs de reasfaltat de 
diversos carrers del municipi. El 
procediment de contractació serà 
obert, simplificat i amb un pres-
supost de 75.671 euros IVA inclòs. 
Les propostes es poden fer arribar 
de manera telemàtica fins al 17 de 
novembre.

El projecte inclou el reasfaltat 
de diversos trams dels carrers Sant 

Josep, la rotonda del Rovy, Anto-
ni Gaudí, pont de Can Titó, carrer 
dels Tintorers, Bonaterra, Maurici 
Serrahima, Mercè, Migdia, Alba, 
Foradada i Aurora.

Tota la informació relativa a 
la licitació es pot trobar al Perfil 
del Contractant de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Les ofertes 
s’han de fer arribar de manera te-
lemàtica, mitjançant el Sobre Di-
gital.

Estudi per a la reurbanització del nucli antic
SANTA MARGARIDA DE MONTBU

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat a l’Ajuntament de San-

ta Margarida de Montbui el pro-
jecte de reforma de la plaça i el 
carrer Major, situats al nucli antic 
del municipi. L’estudi ha de faci-
litar la presa de decisió a l’equip 
de govern sobre les actuacions a 
realitzar en aquest punt a partir 
de propostes concretes de reurba-
nització, tot fent-ne una estimació 
econòmica dels costos que oscil·la 
entre 685.800 i 824.500 euros exe-
cutables per fases.

Les propostes del treball 
parteixen de la situació actu-
al d’aquest espai, com el fet que 
les voreres són estretes i l’espai és 
ocupat majoritàriament per vehi-
cles. També es fa referència a les 
deficiències dels materials d’urba-
nització i del mobiliari, així com 
l’existència de problemes d’acces-
sibilitat.

Els objectius del treball són 
preservar i enfortir els valors his-
tòrics i patrimonials del conjunt i 

la identitat del nucli amb aspec-
tes com incrementar la presència 
de l’arbrat i la vegetació a l’es-
pai públic, tant des d’un punt de 
vista de millora ambiental com 
de confort tèrmic, i tornar a fer 
visible l’aigua com a element de 
definició de l’espai públic, histò-
ricament present en el rec que 
travessava el nucli.

El treball també potencia la 
plaça i el carrer com a lloc d’estada 
i de trobada dels veïnat, pensant 
els espais per a descans, però al-
hora preveient que puguin acollir 
actes socials i col·lectius que es re-
alitzen periòdicament, a partir de 
propostes de transformació com 
a catalitzadores de la vida social i 
econòmica de l’entorn.

El ple aprova congelar els impostos i taxes 
per aquest 2021
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

El dilluns 26 d’octubre va tenir 
lloc el ple de l’Ajuntament de 

Sant Martí Sesgueioles en què, 
entre d’altres temes, es va deba-
tre, entre tots els grups municipals, 
les actuacions a efectuar davant 
l’agreujament de la pandèmia de 
la Covid-19.

Una de les accions acordades 
ha estat congelar els impostos i ta-
xes per al 2021, i no cobrar la taxa 
d’ocupació amb taules i cadires del 
bar, per tal d’ajudar la població 
davant aquesta crisi que està pro-
vocant el virus a la nostra societat. 
També es va acordar cancel·lar ac-
tes previstos, com ara les activitats 

de ioga i gimnàstica, la VIII Peda-
lada-Caminada Memorial Gerard 
Borràs i la Festa Major d’Hivern del 
municipi.

D’altra banda, a part de les 
dues noves campanyes de suport 
al comerç local que l’Ajuntament 
té en marxa, també es va decidir 
contractar una persona com a di-
namitzadora de la gent gran. Do-
nat que es preveu un hivern dur 
en motiu de la pandèmia, l’objec-
tiu que es busca és poder donar 
suport emocional a la gent gran 
de Sant Martí Sesgueioles, però 
també assessorament i ajuda amb 
noves tecnologies, activitats de 
memòria, etc.

La UEA demana mesures compensatòries per 
a totes les empreses, autònoms i sectors que 
estan obligats a tancar
Davant la publicació al DOGC 

de la Resolució SLT / 2700 / 
2020 a data 29 d’octubre i per la 
qual es prorroguen i es modifi-
quen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandè-
mia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, la Unió Empresarial 
de l’Anoia, amb la seva missió 
de defensar les seves empreses 
associades, entén la necessitat 
de mesures extraordinàries per 
dificultar la propagació del coro-
navirus; però a la vegada, exi-
geix i reclama als governs mesu-
res compensatòries per a totes 
les empreses, autònoms i sectors 
(centres estètica, restauració, 
turisme, comerç, hostaleria, oci, 
transports, cultura i esports) que 
estan obligats a tancar i per evitar 
el seu enfonsament i tancament 
com a negocis i que per tant, si 
s’apliquen mesures extraordinà-
ries, també s’apliquin solucions 
i ajudes que siguin coherents i 
estiguin a l’alçada de les circums-
tàncies. En aquesta línia, des de 
la UEA s’exigeix als governs que 
considerin i vetllin per la realitat 
de l’activitat i teixit empresari-
als, i que a més, s’ampliïn i dotin 
de més ajudes directes per a les 

empreses, i altres mesures com-
pensatòries com la reducció d’im-
postos, no prorrogar-los sinó exi-
mir-los o reduir-los. Les empreses 
necessiten solucions immediates.

Tanmateix, el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, Joan 
Domènech, vol fer extensiu que 
totes les empreses “han fet i fan 
un gran esforç per complir i vet-
llar per la seguretat dels seus tre-
balladors i treballadores, clients i 
proveïdors” i que “les empreses 
estan fent i han fet un gran esforç 
econòmic i de recursos per com-
plir-ho davant la complexitat de 
la situació. Els centres de treball 
són segurs perquè tot això ha im-
plicat grans inversions i apostes 
per la seguretat i la higiene per a 
tothom”. Domènech afegeix que 
“Les empreses actuen de forma 
responsable per complir i protegir 
la salut. Emplaço a la responsabi-
litat ciutadana a complir i vetllar 
les mesures exigides i decretades 
pels governs. Només junts i amb el 
nostre compromís i responsabilitat 
podem fer front a la lluita contra 
la pandèmia”. En la mateixa línia, 
el president Domènech posa èm-
fasi i reitera que la lluita contra 
la pandèmia és també “responsa-
bilitat dels polítics” i que prou de 

“criminalitzar els sectors empresa-
rials”.

En aquesta línia, el president 
de la Unió Empresarial de l’Anoia 
també vol posar de manifest el 
sobrecost que tenen les empre-
ses per habilitar i protegir els tre-
balladors i treballadores i centres 
de treball i demana als governs 
subvencions directes per fer front 
a tot el material que es necessi-
ta: mascaretes, gels hidroalcohò-
lics, desinfectant, pantalles, entre 
altres o també, mesures per fer 
front a la substitució de treballa-
dors directes que agafen la baixa 
per COVID-19 o per a noves con-
tractacions.

També des de la UEA es torna 
a exigir als governs que enviïn i 
facilitin la informació a les em-
preses: “Les solucions per part de 
l’administració, com sempre, arri-
ben tard. Les empreses no poden 
seguir continuant rebent cops en 
aquests sentit: hi ha d’haver una 
planificació i serietat. Tot arriba 
tard, sempre o fins i tot, el dia 
abans d’aplicar la mesura. Exigim 
missatges clars, prou de donar més 
confusió a les empreses i als ciuta-
dans. Prou de pensar en veu alta: 
no pot ser que ens informin i ens 
desinformin a la vegada”.
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El Consell Comarcal de l’Anoia crea el primer 
programa de beques a infants i joves per 
estudiar ensenyaments artístics 
Hi poden optar les famílies empadronades a la comarca amb infants o 
joves entre els 3 i els 16 anys i que s’ajustin als requisits establerts en 
les bases de la convocatòria 

El Consell Comarcal de l’Anoia ha 
presentat la creació d’un nou 

programa de beques per a infants 
i joves de la comarca adreçat a 
promoure l’estudi d’ensenyaments 
artístics extraescolars. S’adrecen a 
infants i joves de la comarca d’en-
tre 3 i 16 anys i el termini per sol-
licitar-les s’obrirà l’1 de desembre. 
Dimarts passat en van fer la pre-
sentació el vicepresident primer, 
Jordi Cuadras; la vicepresidenta 
d’Acció Social, Carme Zaragoza, 
i el conseller comarcal d’Esports i 
Cultura, Rafel Galván. 

La finalitat d’aquest nou pro-
grama és prestar suport a aque-
lles famílies amb infants o joves 
que realitzin activitats de caire 
artístic i cultural i fomentar, al-
hora, el màxim accés a aquesta 
tipologia d’ensenyaments. El Con-
sell Comarcal ha previst una dota-
ció de 10.000 euros per a aquesta 
convocatòria i els ajuts podran 
ser del 50 o del 100% del cost de 
l’activitat extraescolar fins a un 
màxim de 350 euros, en funció 

de la renda de les famílies o de 
la seva situació socioeconòmica. 
Hi poden optar els infants i joves 
empadronats en municipis de la 
comarca i inscrits en una activi-
tat extraescolar organitzada per 
una associació, entitat, societat 
mercantil, AMPA o bé pel depar-
tament de Cultura o Esports d’un 
ajuntament anoienc. 

Jordi Cuadras afirma que 
“amb la creació d’aquest progra-
ma de beques, el Consell Comarcal 
fa una aposta ferma pel talent cul-
tural i per promoure estudis artís-
tics entre infants i joves de tots els 
municipis de la comarca. Per tenir 
una societat més crítica i enriquida 
cal promoure la cultura, i per això 
creem aquest nou programa, per 
garantir la igualtat d’oportunitats 
a l’hora de cursar-los. L’objectiu 
és que la renda de les famílies no 
sigui un impediment perquè els 
seus fills o filles puguin accedir a 
aquestes activitats”. 

Carme Zaragoza assegura que 
“amb aquests ajuts, el Consell 

Comarcal fa una aposta decidida 
per possibilitar al màxim nombre 
de famílies de la comarca el fet 
que els seus fills i filles puguin 
cursar les activitats artístiques i 
culturals de caràcter extraescolar 
que desitgin sense que la seva 
capacitat econòmica suposi cap 
obstacle. El programa se suma als 
altres dos programes de beques 
que ja té en marxa el Consell en 
l’àmbit educatiu, com són les be-
ques menjador i les beques per al 
transport escolar”. 

La subvenció atorgada serà 
compatible amb qualsevol altra 
concedida per altres administra-
cions o ens públics o privats, però 
l’import total rebut per la matei-
xa finalitat no podrà superar el 
seu cost total. Rafel Galván expli-
ca que “els ajuts s’han dissenyat 
per respondre a les necessitats 
reals de les famílies i, al mateix 
temps, fomentar al màxim les ac-
tivitats culturals i artístiques de 
la nostra comarca. Com a Consell 
tenim el deure d’oferir els nos-
tres programes a tots els munici-
pis de l’Anoia i amb aquest, de 
nova creació, garantim que, per 
primera vegada, en l’àmbit artís-
tic i cultural, arribarem a tots els 
municipis de l’Anoia”. 

Els detalls de la convocatòria, 
els topalls de renda per optar-hi, 
la documentació necessària i el 
procediment de sol·licitud es po-
dran consultar al web www.ano-
ia.cat un cop passat el termini 
d’exposició pública, a principis de 
desembre. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 805 
15 55.

Ja ha començat la segona fase del procés 
participatiu amb les votacions dels projectes

Continuen els treballs de 
poda i tala de l’arbrat viari 

VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns es va encetar la segona 
fase del procés participatiu de 

Vilanova del Camí. Del 2 al 27 de 
novembre, les persones majors de 
16 anys empadronades al munici-
pi podran escollir, amb el seu vot, 
els projectes que vol que l’Ajunta-
ment tiri endavant amb el pressu-
post del 2020.

Les votacions es podran fer 
de manera telemàtica a través del 
web municipal vilanovadelcami.
cat, o presencialment, dipositant 
el vot a les urnes que trobaran al 
Mercat Municipal de Sant Hilari, a 
l’OAC del Casal de la Gent Gran o 
a l’OAC de l’Ajuntament. Això sí, 
només es podrà votar una vegada.

La butlleta que cal emplenar 
proposa tres categories. A la ca-

tegoria A es poden marcar fins a 
dues propostes de les 5 que es fan: 
la construcció d’una pista d’ska-
teboard, millores al Rovy, fanals 
solars al Parc Fluvial, millores al 
Mercat Municipal i la instal·lació 
de càmeres de vigilància en espais 
d’incidència incívica.

Pel que fa a la categoria B, no-
més es pot marcar una proposta de 
les quatre que hi ha: la construcció 

d’una zona infantil al Parc Fluvi-
al, la instal·lació de mobiliari urbà 
com bancs, jardineres i papereres; 
millores al centre polivalent de Can 
Papasseit i millores en les rotondes 
del municipi.

I en la categoria C també es 
poden marcar dues opcions de les 
5 que es fan i que contemplen la 
dotació d’estructures pensades 
per a infants als parcs, l’adquisició 
d’elements biosaludables, decora-
ció de Nadal, contenidors solidaris 
per a la recollida de taps de plàs-
tics i la substitució de tanques fetes 
malbé al Parc Fluvial.

Per participar en aquest procés 
cal emplenar la butlleta i indicar el 
nom i cognoms i el DNI. Recordeu 
que només serà vàlida una butlleta 
per persona.

VILANOVA DEL CAMÍ

La Brigada de Jardineria continua 
amb els treballs de poda i tala de 

l’arbrat vilanoví que van començar 
la setmana passada. Així, dilluns 
es van podar els arbres de la plaça 
dels Horts, les branques dels quals 
pràcticament entraven per la fines-
tra de l’Edifici d’Entitats. 

Segons expliquen des de Me-
di Ambient, es realitza una poda 
adequada a les necessitats de ca-
da espècie, per això hi ha arbres 
als quals se’ls hi fa una poda cada 
dos anys o altres que no la neces-
siten. També es poden aquells ar-
bres que, pel lloc on estan ubicats, 
poden provocar molèsties, tant a 

habitatges com a vianants, o per 
eliminar branques afectades per 
alguna plaga i debilitades.

ERC considera “molt positiu” 
el milió d’euros que destina 
el Departament d’Afers 
Socials a la Conca d’Òdena 
per crear feina

IGUALADA

Esquerra Igualada considera 
“molt positiu” que el Depar-

tament d’Afers Socials, Treball i 
Famílies destini un milió d’euros a 
la Conca d’Òdena per “crear ocu-
pació i ajudar a les famílies” a tra-
vés d’un pla específic de recupera-
ció econòmica i social. Enric Conill, 
que es va reunir amb el conseller 
Chakir El Homrani, “celebra el 
compromís del Departament amb 
el territori”.

El conseller d’Afers Socials i 
Treball de la Generalitat, Chakir El 
Homrani, va anunciar dimarts un 
pla específic per a la Conca d’Òde-
na d’un milió d’euros per la re-
cuperació econòmica i social del 
territori. Aquest milió d’euros ser-
virà per protegir els llocs de feina 
existents, per crear-ne de nous i 
també per ajudar a les empreses 
de la Conca. 

El conseller va assegurar que 
“és la resposta a una realitat espe-
cífica diferenciada i fem un esforç 
supletori per a aquells territoris 
que han patit un confinament més 
fort. Es van aplicar unes mesures 
sanitàries necessàries i ara fem 
acompanyament amb polítiques 
de caràcter econòmic i laboral”. 

En aquest sentit, el cap de 
l’oposició, Enric Conill, es va re-
unir amb el Conseller i ha asse-
gurat que “aquesta mesura del 
Departament d’Afers Socials és 
molt important, ja que servirà per 
salvar llocs de feina i també per 
crear-ne de nous”, i va destacar 
que “aquest pla del Departament 

permet ajudar les famílies i les em-
preses, una mesura molt necessària 
i que permet encarar el futur amb 
més eines i recursos”. El cap de 
files republicà va explicar també 
que “ara caldrà que aquests diners 
s’aprofitin al màxim i es comple-
mentin amb mesures locals” ja que 
“de moment el govern d’Igualada 
només ha ofert mesures per ajudar 
l’economia de la ciutat per valor 
de 140.000 euros, mentre que en 
altres ciutats s’han pres mesures 
molt més importants, com per 
exemple Vilanova i la Geltrú, que 
ha dedicat 4’5 milions d’euros en 
ajudes, Sitges ha dedicat 3’5 mili-
ons d’euros o Manresa, que n’ha 
destinat 3”. En aquesta línia, Conill 
“celebra” que el Govern de Ca-
talunya ajudi al territori i alhora 
demana que “el govern d’Igualada 
també assumeixi la seva responsa-
bilitat, ja que les ajudes del Govern 
no eximeix el govern d’Igualada 
de la seva responsabilitat, que és 
ajudar la gent i aplicar mesures per 
a famílies, treballadors, autònoms i 
empresaris”. 

Finalment, Conill ha recordat 
que “Igualada és la ciutat mitja-
na amb els impostos més alts de 
Catalunya” i que, per tant, “te-
nim la capacitat pressupostària per 
prendre mesures a favor de la gent 
d’Igualada” i ha recordat les dar-
reres propostes que han fet els re-
publicans per ajudar el sector de la 
restauració i dels centres d’estètica 
afectats per les mesures anticovid, 
com “no cobrar la taxa de terras-
ses, de residus i abaixar l’IBI”.
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Una quarantena 
d’establiments s’han 
beneficiat de les ajudes 
directes al comerç local
VILANOVA DEL CAMÍ

43 establiments de Vilano-
va del Camí s’han beneficiat 

d’una subvenció de 15.000 euros 
per a reactivar el comerç local. Es 
tracta d’una línia d’ajudes direc-
tes, per un import de 350 euros, 
que Promoció Econòmica de Vila-
nova del Camí va implementar 
amb l’objectiu d’ajudar a pal·li-
ar la situació provocada per la 
Covid-19.

Aquestes ajudes intenten ac-
tuar de manera immediata da-
vant de les conseqüències deriva-
des de la crisis econòmica actual 
i impulsar l’activitat econòmica 
del municipi, atorgant liquidesa 

als comerços i empreses de ser-
veis de la ciutat.

Els comerços locals podien 
acollir-se a aquestes subvenci-
ons tant si es van veure obligats 
a tancar durant el confinament 
com si van patir una forta dava-
llada d’ingressos malgrat estar 
oberts al públic.

Entre els beneficiaris es tro-
ben 10 activitats del sector de 
la restauració, 5 perruqueries, 3 
centres d’estètica, 6 botigues de 
roba, 2 establiments d’instal·la-
cions i reparacions i d’altres ac-
tivitats de l’àmbit comercial i de 
serveis de Vilanova del Camí.

El Teatre de l’Aurora suspèn 
la programació durant 
quinze dies
Se suspèn el concert “Temps Viscut” i les 
funcions de “Molotov” i “La farmaciola del 
malalt imaginari”

IGUALADA

En compliment del darrer decret 
de la Generalitat de Catalunya 

sobre restriccions per la Covid-19, 
el Teatre de l’Aurora ha suspès 
la programació prevista, durant 
quinze dies, en compliment del 
nou decret de la Generalitat de 
Catalunya sobre restriccions per la 
Covid-19. 

Així, s’han suspès les funci-
ons del cap de setmana passat: el 
concert “Temps Viscut”, progra-
mat el divendres 30 d’octubre, i 
les funcions de “Molotov”, el dis-
sabte 31 d’octubre i el diumenge 1 

de novembre. També les funcions 
d’aquesta setmana de “La farma-
ciola del malalt imaginari”, que 
s’havia d’estrenar els dies 6, 7 i 8 
de novembre.

Els espectadors que hagin 
adquirit entrades a través de la 
plataforma de venda online se’ls 
retornarà l’import de forma au-
tomàtica. Pel que fa a les entra-
des adquirides via telefònica o 
a taquilla i als abonaments, el 
teatre es posarà en contacte amb 
els espectadors per efectuar la 
devolució de l’import.

La certificació dels 
coneixements TIC amb 
l’examen ACTIC
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest mes de novembre, Pro-
moció Econòmica de Vilanova 

del Camí ha programat una altra 
formació, de 25 h, destinada a pre-
parar els alumnes per superar la 
prova de certificació bàsica ACTIC 
amb garanties. En el curs no només 
es repassarà punt per punt les com-
petències del temari oficial, sinó 
que també es treballarà la singulari-
tat de la prova.

Les classes ja han començat i es 
faran encara els dies 6, 10 i 11 de 
novembre de 9.00 a 14.00 h a l’Aula 
TIC del Centre d’Innovació Anoia.

El curs és gratuït i està subven-
cionat per la Diputació de Barce-
lona. Més informació a Promoció 
Econòmica, al Centre d’Innovació 
Anoia, per telèfon al 938054411 
(ext. 5) o enviant un correu elec-
trònic a peconomica@vilanovadel-
cami.cat.

Les entitats pro aigua pública reclamen a 
l’Ajuntament una nova Comissió d’Estudi 
transparent i democràtica
Aigua és vida, CCOO i la PAH recorden que si el procés de 
regularització no ha finalitzat, l’Ajuntament té l’obligació d’engegar 
una nova Comissió d’Estudi
IGUALADA

A través d’un comunicat de 
premsa, la plataforma Aigua 

és vida Anoia, així com CCOO i 
la PAH, reclamen a l’Ajuntament 
d’Igualada la creació d’una nova 
Comissió d’Estudi. Segons han 
explicat, “el 13 de setembre va 
finalitzar la Comissió d’Estudi del 
servei d’aigua que es va engegar 
el passat mes de gener, però el 
temps d’aquesta comissió no ha 
estat suficient perquè han que-
dat moltes coses pendents, entre 
elles finalitzar la memòria de 
l’estudi”. En aquest sentit, argu-
menten que “fins al moment, i 
segons han explicat alguns repre-
sentants de veïns i grups munici-
pals, la Comissió d’Estudi només 
ha estat expositiva, sense arri-
bar a cap consens ni cap acord 
que signifiqui la redacció de cap 
memòria, objectiu últim d’aques-
ta comissió”. Per aquest motiu 
al·leguen que “segons l’article 
145.3 del ROAS, si la memòria 
que la Comissió d’Estudi ha de 
redactar no s’ha realitzat, alesho-
res cal crear-ne una nova comis-
sió o del contrari tot allò fet fins 
al moment quedarà invalidat”. 
Davant d’aquesta situació, les 
entitats i plataformes a favor de 
la gestió pública consideren que 
“és urgent constituir una nova 
comissió d’estudi per tal de no 
perdre tot el que s’ha fet en l’an-
terior, perquè del contrari s’hau-
rà fet perdre el temps tant dels 
tècnics, com dels representants 
dels veïns, com dels partits polí-
tics”.

En aquest sentit, Aigua és vi-
da, CCOO i la PAH demanen, tant 
al govern com als grups muni-
cipals de l’oposició de l’Ajunta-
ment d’Igualada, que “la cons-
titució d’aquesta nova comissió 
sigui el més transparent i demo-
cràtica possible, amb l’objectiu 
de millorar el que a l’anterior 
comissió s’ha fet malament”. Les 
plataformes i entitats pro aigua 
pública denuncien que “l’Ajunta-
ment d’Igualada no ha respectat 
els criteris mínims de transpa-
rència, en primer lloc per haver 
contractat assessors externs di-
rectament vinculats amb Agbar, 
l’empresa propietària de més del 
60% d’Aigua de Rigat, i en segon 
lloc perquè en aquesta darrera 
comissió no s’han entregat diver-
ses actes, ni s’han realitzat con-
vocatòries a temps ni s’ha com-
partit tota la informació neces-
sària als membres de la comissió, 
com han fet saber públicament 
alguns representants dels veïns 
que han participat en la comis-
sió d’estudi”. D’aquesta manera, 
exigeixen que “la nova comissió 
també respecti els criteris mínims 
de transparència, permetent que 
tots els assistents, ja siguin po-
lítics, representants dels veïns o 
entitats, puguin estar acompa-
nyats d’algú que els assessori, de 
la mateixa manera que exigeixen 
que els assessors externs contrac-
tats per l’Ajuntament no siguin 
escollits a dit sinó per la mateixa 
Comissió d’Estudi”.

Per altra banda, tant Aigua 
és vida com CCOO i la PAH re-

corden que “la mateixa llei que 
obliga a la creació de la comissió 
d’estudi també assenyala en el 
seu article 183 que en la comis-
sió poden participar les associa-
cions afectades, siguin aquestes 
veïnals o no”. En aquest sentit, 
les entitats i plataformes a fa-
vor de l’aigua pública assenyalen 
que “elles són les plataformes 
i entitats igualadines més afec-
tades, motiu pel qual tornem a 
demanar de participar de la nova 
comissió d’estudi del servei d’ai-
gua”. És per aquest motiu que 
demanen al govern de l’ajunta-
ment la seva participació en la 
comissió, així com exigeixen als 
grups d’ERC Igualada, Igualada 
Som-hi i Poble Actiu que “de-
fensin la seva participació en la 
comissió d’estudi, tal com van 
signar en el Pacte Social i Insti-
tucional per l’aigua a Igualada 
el passat maig de 2019, abans 
de les eleccions municipals”. Les 
plataformes pro aigua pública 
recorden a tots els grups munici-
pals, però especialment a aquells 
que no els han permès participar 
de la comissió d’estudi, que “la 
contractació d’assessors externs 
vinculats a Agbar ha vulnerat to-
ta neutralitat d’aquest procés, 
motiu pel qual cal arreglar els er-
rors comesos” i recorden que “de 
no fer-ho, contribuiran en fer 
minvar la confiança i el respecte 
de la ciutadania vers l’Ajunta-
ment i el sistema democràtic que 
representa”.

Aigua és vida - Anoia

Òdena incorpora tres joves durant un any a 
través d’un pla d’ocupació del SOC

ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena ha incor-
porat tres joves a través del 

Programa Treball i Formació – 
Línia Joves Tutelats i Extutelats 
del Servei d’Ocupació de Cata-

lunya (SOC) gestionat pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia. Faran 
tasques de neteja i manteni-
ment de parcs i jardins munici-
pals i actuació sobre el mobiliari 
urbà malmès i a la via pública. La 

Línia Joves Tutelats i Extutelats 
se centra en els joves que migren 
sols dels Centre d’acollida de la 
comarca de l’Anoia, en concret, 
en tres joves del Centre d’aco-
llida Ca n’Aguilera de les Rovi-
res, al terme municipal d’Òdena. 
Aquesta línia està cofinançada 
en un 50% pel Fons Social Euro-
peu.

El programa està adreçat a 
joves entre els 17 i els 21 anys 
especialment vulnerables, amb 
condició de tutelats o extutelats 
per la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència, 
amb permís de residència, i ins-
crits a l’oficina de Treball previ 
al contractes. Durant 12 mesos 
treballen a jornada completa i 
reben una formació transversal i 
professional.

Fra Francisco Sánchez, nou guardià dels 
Caputxins d’Igualada
El proppassat dissabte es van fer 

públics els nomenaments per a 
les noves fraternitats dels Frares 
Caputxins, després del Capítol Pro-
vincial de Catalunya i Balears que 
va tenir lloc a finals de setembre.

Així, la Fraternitat d’Igualada 
queda constituïda per cinc ger-

mans: Fra Francisco Miguel Sánc-
hez, Guardià; Fra Jordi Seubas, Vi-
cari; Fra Jordi Cervera; Fra Joseph 
Anand Francis Xavier, ecònom i 
Fra Antoni Morales, Profés tem-
poral 

Fra Jesús Romero, fins ara 
guardià a Igualada és destinat 

com a guardià a la Fraternitat 
de Sarrià, Casa Mare, pels caput-
xins Catalans. Igualment Fra Jordi 
Marquet, ha quedat incorporat 
en la mateixa Fraternitat de Sar-
rià, després de trenta anys a Igua-
lada.

Foto: Teatre Aurora
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La XALOC, molt més
que un web d’ofertes

xaloc.diba.cat

Busques feina?
T’ajudem. Accedeix a ofertes i rep orientació
laboral a través de la Xarxa dels Serveis 
Locals d’Ocupació..

Ofereixes feina?
Contacta amb la XALOC i t’ajudem a trobar 
els millors professionals de forma ràpida,

fàcil i sense cap cost.
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Torna el sereno municipal

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt torna a 
fer una aposta per la figura del 

sereno municipal. L’Ajuntament ha 
reactivat aquest servei aquest mes 
de novembre, després de la prova 
pilot de l’any passat, en què es va 
aconseguir una reducció dels fets 

denunciats del 47%. L’equip de 
govern considera que el servei va ser 
ben rebut per part del poblatans i 
poblatanes, i com comenta l’alcalde 
Antoni Mabras: “des dels diferents 
barris del municipi ens han seguit 
reclamant la recuperació del servei, i 
des de govern sempre hem entès que 

és una línia en la que hem de seguir 
treballant per aconseguir una millora 
en la tranquil·litat dels veïns i veïnes 
de la Pobla”.

Les funcions del sereno són re-
córrer els diferents barris i carrers del 
municipi, de dilluns a diumenge en 
un horari alternatiu, amb un cotxe 
que porta el logotip “Control”. A 
més de millorar la sensació de segu-
retat al poble, aquest servei també 
controla els equipaments municipals 
i, en cas de detectar alguna deficièn-
cia en l’enllumenat públic o en el mo-
biliari urbà, ho comunica per tal de 
procedir al seu arranjament. Aquest 
any també ajudarà a localitzar i con-
trolar aquells abocaments incontro-
lats que està patint el municipi i ho 
traslladarà a l’ajuntament per pre-
sentar les denúncies necessàries.

La Policia Local aixeca 43 actes per 
incompliment de les mesures de l’estat 
d’alarma
VILANOVA DEL CAMÍ

El cap de setmana passat era el 
primer del nou estat d’alarma, 

que estableix el confinament peri-
metral als municipis, des de diven-
dres a les 6 del matí i fins a les 6 
del matí de dilluns. Tot i així era un 
cap de setmana excepcional, perquè 
estava permesa la mobilitat dins la 
comarca si era amb motiu de visitar 
els cementiris. La policia vilanovina 
va instal·lar controls en els accessos 
del municipi i també va fer vigilàn-
cia dinàmica amb el reforç de doble 
patrulla. En total van aixecar 43 

actes per incompliment de les mesu-
res sanitàries de l’estat d’alarma. La 
majoria han estat per no respectar 
el confinament perimetral, també 
per saltar-se el toc de queda i per 
no dur mascareta. Dues d’aquestes 
últimes també van ser per consum 
de droga. El departament de Sanitat 
estableix que les infraccions lleus 
poden ser sancionades amb mul-
ta de fins a 3.000 euros. No portar 
mascareta o portar-la de forma ina-
dequada ha de ser sancionat amb 
multa de 100 euros. El perfil dels 
denunciats que es salten la norma-

tiva, segons afirmen des de la Poli-
cia Local, és divers. Tot i que en el 
cas del toc de queda eren més avi-
at joves, en el cas del confinament 
perimetral i de no dur mascareta 
es troben de tot. Hi ha qui al·lega 
desconeixement, tot i que les mesu-
res s’han fet públiques per mitjans 
diversos. 

Divendres, les noves mesures 
que van entrar en vigor per frenar 
l’augment de contagis per COVID-19 
van generar més d’un centenar de 
trucades a la Policia Local de Vilano-
va del Camí amb dubtes del veïnat. 

Els professionals d’Atenció 
Primària de l’Anoia 
col·laboren amb La Marató 
de TV3 amb unes litografies 
solidàries 

IGUALADA

La doctora Anna Font és la impul-
sora de les litografies solidàries 

de l’obra “Colors de lluita contra 
el Coronavirus”, una iniciativa amb 
què els professionals d’Atenció Pri-
mària de l’Anoia volen col·laborar 
amb La Marató de TV3, que aquest 
any dedicarà la seva recaptació a la 
lluita contra la Covid-19. 

En la presentació que se’n va 
fer ahir dimecres a l’Ajuntament 
d’Igualada, la doctora Font, que 
va estar acompanyada per Glòria 
Godó, va rememorar els dies en 
què es va produir l’eclosió de la 
pandèmia a Igualada, a mitjan 
març. “Eren dies en què arribà-
vem a casa molt tocats. Hem tre-
ballat molt i hem patit molt a ni-
vell professional i, també a nivell 
emocional, i això acaba marcant”. 
Va explicar que, en el seu cas, 
durant les poques estones que 
tenia lliures es refugiava en la 
seva afició per la pintura i “vaig 
començar a pensar què podria fer 
a partir dels colors que veia cada 
dia. Vaig anar separant els co-
lors, el blanc de les bates, el blau 
dels guants que portem i de la 
imatge corporativa de la casa, les 
mascaretes de color verd que usà-
vem en aquell moment, i la carpa 
vermella i groga del SEM, que va 
ser de gran ajuda”. Aquests co-
lors van ser, doncs, la base d’un 
treball del qual en va sortir una 
V, “que per a mi tenia un signifi-
cat de vèncer la situació --vèncer 
la malaltia ja és molt agosarat-- 
entre tots els companys, entre 
tots els equips que ens vam haver 
d’ajuntar i treballar junts”. 

Un cop acabada l’obra, la doc-
tora Font, que treballa a l’Equip 
d’Atenció Primària Igualada Ur-
bà, va decidir cedir-la perquè tot 
l’equip en pogués gaudir, però 
quan es va saber que La Marató 
de TV3 aniria dedicada a la lluita 
contra la Covid-19 es va considerar 
que se’n podien fer litografies soli-
dàries. Les persones interessades a 
col·laborar amb aquesta iniciativa 
poden sol·licitar una de les còpies 
del quadre a través d’un enllaç o 
d’un codi QR que permet accedir 
a un formulari. El preu de cada li-
tografia és de 10 euros, que aniran 
a parar íntegrament a La Marató. 
Es pot demanar més informació a 
l’adreça electrònica anoiamarato@
gmail.com. 

L’alcalde, Marc Castells, ha 
volgut aprofitar la presentació 
d’aquesta iniciativa per expressar 
l’agraïment a la tasca del personal 
que treballa en l’Atenció Primària 
a Igualada i al conjunt de la re-
gió sanitària, i ha afirmat que “no 
hem estat justos, com a societat, 
amb els treballadors i treballado-
res de l’Atenció Primària. L’Aten-
ció Primària, malgrat que estava 
fora dels focus mediàtics, va ser 
absolutament clau al mes de març 
per a la contenció de la pandèmia 
en els moments més complicats, 
però també ha estat clau en altres 
moments, en unes fases no tan po-
tents de la pandèmia i, ara que ha 
vingut la segona onada, l’Atenció 
Primària ha estat la clau de volta 
d’un bon servei”. 

Pel que fa a la iniciativa soli-
dària, l’alcalde ha afirmat que 
“aquesta litografia passarà a la his-
tòria del que ha passat a la ciutat 
d’Igualada i, amb la perspectiva 
del temps, veurem la seva impor-
tància. Crec que totes les cases 
d’Igualada haurien de tenir aques-
ta litografia per rememorar i fins 
i tot per recordar la gent que ens 
ha deixat en aquests moments tan 
complexos que ha viscut la ciutat 
d’Igualada”. 

Dades dolentes, però que 
segueixen millorant 

Les dades sobre la Covid-19 a 
la ciutat d’Igualada indiquen que 
ahir dimecres el risc de rebrot era 
de 441 punts, fet que suposa una 
disminució en relació a dimarts, 
que era de 572. Pel que fa al risc 
de transmissió, ahir es va situar al 
0,86 i, per tant, ha baixat d’1, que 
és el nivell que marca el risc de 
contagi exponencial, mentre que 
dimarts se situava a 1,12. Pel que 
fa a la situació a l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada, ahir tenia 34 
persones ingressades a planta amb 
positiu de Covid-19 i set persones 
més ingressades a la UCI. 

L’alcalde, Marc Castells, ha des-
tacat que “aquestes dades, tot i 
que segueixen sent dolentes, ens 
esperonen a pensar que anem en 
la bona direcció”, i ha afegit que 
“aquesta és una batalla que no 
guanyaran només els serveis sa-
nitaris, la guanyarà la ciutadania 
complint escrupolosament les me-
sures que decreten les autoritats 
sanitàries”.
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EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

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

Projecte de dinamització 
de les persones grans als 
domicilis 

El Ple aprova el Pla de sanejament, 
el pressupost anual de 2021 i les noves 
ordenances fiscals

CALAF

La sessió plenària de l’Ajunta-
ment de Calaf va tenir lloc de 

forma telemàtica el passat 26 
d’octubre. L’alcalde va iniciar el 
Ple telemàtic amb un missatge a 
tota la població demanant res-
ponsabilitat i seguir les mesu-
res i restriccions que arriben del 
govern, recordant algunes de les 
xifres de contagi dels darrers dies 
del municipi.

El primer punt de l’ordre 
del dia va ser l’aprovació del 
Pla de sanejament realitzat con-
juntament amb la Diputació de 
Barcelona per tal de mantenir 
un resultat positiu en la gestió 
de despesa corrent i retorn de 
préstecs, tenint en compte els 
ingressos corrents de l’exercici. 
La regidora d’Hisenda, Montse 
Mases, va explicar que totes les 
ràtios de tancament de l’exercici 
2019, a excepció de l’estalvi net, 
havien estat positives: romanent 
de tresoreria, capacitat de finan-
çament, compliment de la regla 
de la despesa i endeutament al 
41,67%. En aquest sentit, segons 
l’estudi fet per la Diputació de 
Barcelona, les propostes bàsiques 
que s’aplicaran per sanejar els 
pressupostos seran pujar l’IBI i 
reduir despeses amb l’objectiu 
d’aconseguir un estalvi net po-
sitiu, ja que la situació actual fa 
que amb els ingressos corrents 
no es pugui fer front a les despe-
ses corrents.

Joan Caballol, portaveu de 
Junts, va afirmar que la política 
de despesa en «personal i festes» 
havia tingut molt a veure amb 
aquests números i va manifestar 
que augmentar ingressos a base 
d’apujar impostos, en la situació 
actual, era senyal d’una «manca 
d’empatia vers la ciutadania». A 
més, també va subratllar que l’in-
forme no tenia en compte que 
no caldrà respectar la regla de la 
despesa l’any 2021 i va lamentar 
no haver vist cap mesura solidà-
ria, com abaixar-se el sou.

La regidora Montse Ma-
ses va respondre que «calia fer 
memòria de la situació econò-
mica que s’havien trobat» per 
entendre que no havia estat fà-
cil sanejar les finances de l’Ajun-
tament i recuperar la capacitat 
d’inversió, tenint en compte el 
deute que CiU va deixar d’un 
130% i que ells havien reduït al 
41,67%, i que amb la previsió de 
tancament de 2020 es situaria al 
31,21%.

Mases va recordar els impa-
gaments i deutes pendents que 
havien hagut d’afrontar des del 
2015 al 2020 i que pujaven a més 
de 5.000.000 d’euros --4 milions 
per deutes financers i factures 

impagades durant 7 anys per 
l’anterior equip de govern i 1 
milió en concepte d’interessos--. 
Finalment, va recordar que el co-
eficient de l’IBI es va abaixar de 
l’1,11% al 0,99% el 2016 i que 
durant 5 anys l’actual equip de 
govern havia apostat per mante-
nir els impostos congelats, però 
que ara havien de pujar el coefi-
cient a l’1,11% per obligació de 
la Diputació. En aquest sentit, 
va aclarir que la seva voluntat 
era fer una revisió cadastral, ja 
que això faria que cada immoble 
pagui el que realment li toca i no 
caldria fer una pujada genera-
litzada. Malauradament, amb la 
pandèmia aquesta revisió no s’ha 
pogut fer, va lamentar Mases. 

Des del GiC van manifestar 
que els semblava bé reduir la 
despesa per sanejar els números, 
però tampoc veien correcta la 
pujada de l’IBI i per això van aca-
bar votant en contra 

Les ordenances fiscals de 
2021

Pel que fa a les ordenances 
fiscals, aquestes es van aprovar 
amb 7 vots a favor i 3 en contra 
per part de l’oposició. Mases va 
explicar que bàsicament incloïen: 
la pujada de l’IBI, una modifi-
cació de la taxa de les parades i 
barraques situades a terreny pú-
blic, per afegir un punt sobre el 
pagament de desperfectes; intro-
ducció de la quota tributària del 
preu del servei del futur tana-
tori pel servei de vetlla a 302,50 
euros; l’actualització de la taxa 
de recollida d’escombraries per 
adaptar-la al nou sistema “Porta 
a Porta” i la modificació de preus 
d’elements de marxandatge.

Joan Caballol, de Junts, va la-
mentar no haver trobat cap me-
sura amb el tema Covid-19 ni cap 
bonificació a empreses, bars o 
comerços. Per la seva part, Jau-
me Simó, del GiC, va concretar 
que votarien que no perquè, tot 
i no estar en desacord amb tot, 
hi havia temes com el del cemen-
tiri que no veien bé, ja que «s’in-
crementa el cost però s’inverteix 
menys».

Montse Mases va especificar 
que no introduïen bonificacions 
especials a les ordenances, però 
que emprendrien mesures com 
no cobrar la taxa de terrassa als 
bars si fos necessari, en funció de 
com anés la pandèmia.

El Pressupost anual del 
2021

La regidora Montse Mases, 
va explicar que aquest era un 
any diferent a causa de la pan-
dèmia i que, més que mai, les 
previsions que es poden fer en 

un pressupost dependrien del dia 
a dia i s’hauran de redefinir en 
funció de les necessitats sobre-
vingudes al municipi. Amb tot, 
el pressupost es centrava, princi-
palment, en el “Porta a Porta”, 
invertir en una deixalleria i una 
àrea d’emergència, manteniment 
de la via pública així com parcs i 
jardins, seguir amb el segon tram 
de les obres de remodelació del 
c/ Mestre Manel Giralt, millora de 
la flota de vehicles de la brigada 
i millora de la qualitat de l’ai-
gua a través de la inversió en la 
connexió a la Llosa del cavall i la 
planta de desnitrificació.

En aquesta ocasió, el regidor 
de Junts va felicitar l’equip de 
govern pel tema de la planta de 
desnitrificació, ja que estaven 
d’acord en tenir diferents opci-
ons per solucionar la problemà-
tica de l’aigua. Tot i això, va in-
sistir en trobar a faltar propostes 
encarades al tema Covid-19 i a la 
reducció de plantilla de personal, 
i per això hi va votar en contra. 
El GiC també va manifestar que 
hi votarien en contra perquè un 
37% de plantilla de personal era 
un cost molt gran.

L’alcalde, Jordi Badia, va de-
fensar que l’Ajuntament no te-
nia una despesa tan elevada pel 
que fa a personal i va assenyalar 
que Calaf té una despesa de capí-
tol I (que correspon a la planti-
lla de personal) de 496,3 euros/
habitant, mentre que la mitjana 
de Catalunya és de 340,7 euros/
habitant i la d’altres municipis 
similars per tram de població és 
de 347,1euros/habitant. D’altra 
banda, tenir personal propi en 
moltes ocasions estalviava haver 
d’externalitzar serveis a fora, i 
per tant, es traduïa en els núme-
ros, ja que segons l’estudi Calaf 
té una despesa de capítol II (ex-
ternalització de serveis i contrac-
tes) per sota de la mitjana de 
Catalunya, ja que aquesta està 
a 179,4 euros/habitant i Calaf es 
troba a 74,4 euros/habitant i els 
municipis del mateix tram de po-
blació estan a 168,2. «Assumir 
internament amb personal propi 
i no externalitzar també és una 
qüestió ideològica», va manifes-
tar per acabar l’alcalde.

Altres temes del Ple
Al Ple també es va aprovar el 

reglament regulador de prestaci-
ons de caràcter social, l’adhesió 
al Pla d’Igualtat del Consell Co-
marcal de l’Anoia, l’adhesió al 
manifest de la xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat, la 
rectificació de l’ordenança regu-
ladora de la neteja i tancament 
de solars i l’esmena de sol·licitud 
del nou conveni de col·laboració 
interadministrativa amb el De-
partament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.

En els torns d’activitat de 
control i precs i preguntes es va 
parlar del manteniment de parcs 
i jardins, cessions del camp de 
futbol i de l’antic parc de bom-
bers per a vehicles de radiocon-
trol, la contractació d’un servei 
de llums i so al juliol en motiu de 
Festa Major, l’aparcament de ca-
mions que s’ha adjudicat a l’em-
presa Mulé Calaf i el retard en 
pagaments, entre d’altres.

VILANOVA DEL CAMÍ

La regidoria de la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Vilanova del 

Camí, en el marc del projecte de 
“Treball als barris”, ha contractat 
una persona amb un Pla d’Ocupa-
ció amb l’objectiu de dinamitzar 
les persones grans més vulnerables 
als seus propis domicilis. El servei 
s’adreça especialment a les que 
viuen soles, disposen de pocs recur-
sos, tenen mobilitat reduïda o patei-
xen algun tipus de minusvalidesa.

A través d’aquest projecte es 
pretén conèixer les necessitats i 
les demandes reals de les persones 
grans. La voluntat és atendre de 
manera individualitzada a aques-
tes persones a casa seva, fer-hi acti-
vitats de suport personal, d’estimu-
lació cognitiva i de manteniment 
de les capacitats personals.

El servei està pensat sobretot 
per a les persones que no poden 
desplaçar-se al Casal de la Gent 
Gran, que està tancat com a me-
sura preventiva, i on habitual-
ment es porta a terme el Taller de 
la memòria o les activitats d’exer-
cici físic.

Les persones grans que esti-
guin interessades en l’activitat, 
poden trucar a Serveis Socials, al 
tel. 938054411 extensió 2, de di-
lluns a divendres de 9.00 a 14.00 
h, per tal que es pugui organitzar 
una primera entrevista.

Aquesta setmana, la dinamit-
zadora ja ha començat a fer vi-
sites a les persones majors de 65 
anys del municipi, a qui els fa una 
petita enquesta per detectar pos-
sibles mancances i necessitats a 
cobrir.

L’Espai Jove Can Muscons 
busca “maskers” per “fer de 
bandera” contra la pandèmia

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Espai Jove Can Muscons i els 
diferents serveis de joventut de 

la comarca de l’Anoia es sumen 
a la campanya #SomMaskers, de 
la Generalitat, sobre l’ús de les 
mesures de prevenció davant la 
COVID-19, que té com a públic 
objectiu els i les adolescents i joves 
de Catalunya.

És una campanya en positiu, 
no alliçonadora, que defuig i re-
butja la criminalització del col·lec-
tiu jove i que pretén que les per-
sones joves, que ja han estat molt 
implicades en la lluita contra la 
COVID-19 durant l’etapa de confi-
nament, siguin ara protagonistes 
d’aquesta nova etapa, a través de 

la cura dels altres i de la seva prò-
pia.

Aquesta campanya, que Joven-
tut de la Generalitat de Catalunya 
va encetar a l’agost, està centrada 
en les xarxes socials, compta amb 
la col·laboració de joves influen-
cers de diversos segments d’edat, 
sexe, origen i àmbits temàtics: ga-
mers, instagramers i youtubers, per 
arribar als diversos perfils d’adoles-
cents i joves.

L’objectiu és connectar amb 
adolescents i joves des dels seus 
propis canals, d’una forma engres-
cadora, de la mà dels seus refe-
rents propers i que ells i elles si-
guin protagonistes del canvi.

L’Espai Jove Can Muscons 
anima el jovent a participar de 
la campanya fent-se una foto o 
penjant un vídeo breu promo-
vent l’ús de les mesures de pre-
venció i etiquetant a l’equipa-
ment juvenil @canmuscons. Les 
fotos i els vídeos hauran de por-
tar les etiquetes #SomMaskers 
#AnoiaMaskers, perquè els ser-
veis de joventut les puguin com-
partir a les xarxes socials.
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Aula TIC 
Club de feina

L’Ajuntament de Castellolí 
rebaixa l’IBI un 10%
També abaixa un 10% l’Impost de Vehicles 
i bonifica l’IAE de les empreses que hagin 
hagut d’aturar l’activitat, que tampoc pagaran 
taxa d’escombraries

CASTELLOLÍ

El darrer Ple municipal de Caste-
llolí, celebrat dijous passat, va 

decidir modificar les ordenances 
municipals per aprovar una rebai-
xa d’impostos i ajudar, així, a totes 
les famílies del municipi i també 
a les empreses que pateixen les 
conseqüències econòmiques de la 
pandèmia.

L’Ajuntament, doncs, ha apro-
vat una rebaixa del 10% de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) a tot 
el poble. Amb aquesta mesura, 
Castellolí --que fins ara estava en 
una franja mitjana pel que fa als 
imports de l’IBI a la Conca d’Òde-
na-- passa a ser un dels municipis 
de l’Anoia que tindrà l’IBI més ba-
rat. La mateixa rebaixa del 10% 

s’aplica també damunt de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecàni-
ca (IVTM). L’Impost de construcció 
també viu modificacions, relacio-
nades amb la sostenibilitat i l’ener-
gia verda: es bonificarà un 20% 
l’IBI a aquells veïns que instal·lin 
plaques solars per fabricar-se la 
pròpia energia a casa.

Amb aquestes rebaixes, l’equip 
de govern espera poder ajudar les 
famílies a reduir despeses en un 
moment especialment complicat 
per la crisi econòmica derivada de 
la pandèmia.

Pel que fa als ajuts a les em-
preses que hagin estat obligades 
a aturar la seva activitat, l’Ajunta-
ment ha aprovat una bonificació 
de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques (IAE) i de la Taxa d’es-
combraries proporcional als mesos 
d’aturada del negoci.

L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, va expressar durant el Ple: 
“Com a Ajuntament actuarem en 
tot allò que sigui necessari per aju-
dar les nostres empreses i les famí-
lies de Castellolí a tirar endavant”, 
i va afegir que, si ara es pot treure 
pressió fiscal, és gràcies a l’estalvi 
que s’ha fet els darrers anys i que 
ara permet, en moments excepci-
onals, poder prendre mesures ge-
neralitzades per ajudar a tota la 
població.

El IV Fòrum UEA posa de manifest la 
necessitat de millores i inversions en 
infraestructures, mobilitat i sòl industrial 
per convertir l’Anoia en una comarca 
competitiva 

IGUALADA

L’empresariat anoienc va posar 
de manifest, dimecres passat a 

Igualada, la necessitat de millo-
res i inversions en els àmbits 
d’infraestructures, mobilitat i 
sòl industrial per al territori al 
IV Fòrum Empresarial de l’Ano-
ia, un acte organitzat i impulsat 
per la patronal anoienca i que, 
donades les circumstàncies actu-
als generades per la pandèmia 
del coronavirus, es va realitzar a 
través d’una plataforma digital, 
on més de 200 persones, entre 
les quals, els alcaldes i alcaldes-
ses dels municipis anoiencs, regi-
dors i regidores, representants 
de la Generalitat de Catalunya, 
agents socioeconòmics, sindicats, 
empreses i ciutadania en gene-
ral, van poder seguir-lo en direc-
te. 

En aquest sentit, el IV Fòrum 
UEA va ser l’escenari de la pre-
sentació de l’informe econòmic 
i empresarial IV Empresa i Pro-
grés: Llibre Blanc d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de l’Anoia, un 
document impulsat per l’entitat 
empresarial a través de la CUMA 
(Comissió d’Urbanisme i Mobili-
tat de la comarca de l’Anoia) per 
donar a conèixer, de primera mà, 
les necessitats de la comarca en 
aquests aspectes: infraestructu-
res, carreteres, accessos, trans-
port públic, sòl industrial, entre 
d’altres. Un document que vol 
donar resposta i ressò a una de 
les demandes més reiterades pel 
teixit empresarial anoienc, atès 
els anys que la comarca arrosse-
ga quant a dèficit d’infraestruc-
tures i comunicacions. 

L’acte, que va servir per alçar 
la veu com a territori, va ser con-
duït pel periodista Joan Maria 
Morros, va començar amb la pre-
sentació d’aquest document, un 
informe que ha comptat amb la 
participació de 1.450 persones, 
entre les quals alcaldes i alcal-
desses dels municipis anoiencs, 
experts i expertes en mobilitat i 
infraestructures, empreses i ciu-
tadania en general.

Les infraestructures i les 
comunicacions, claus per 
a la competitivitat de les 
empreses i el territori 

En aquesta línia, el president 
de la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, Joan Domènech, afirmava 

que les infraestructures són un 
reflex del territori i que la co-
marca, amb consens i unitat, ha 
d’apostar per unes infraestruc-
tures competitives i una estratè-
gia de mobilitat interna que ens 
apropi a la resta de comarques 
i les capitals: “La COVID-19 ens 
ha portat a una situació delicada 
que hem de revertir i la necessà-
ria reactivació econòmica passa 
per agafar aquest camí. Tenim 
una elevada taxa d’atur. Veiem 
minvada l’activitat de moltes 
empreses industrials per la reces-
sió econòmica, i els nostres joves 
no tenen perspectives laborals a 
casa nostra. Per això, necessitem 
atraure inversió. Atraure la gran 
empresa, l’empresa puntera que 
ens porti, no només nous llocs 
de treball, sinó feina i negoci al 
teixit empresarial existent”. 

Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va de-
manar unitat i consens territo-
rial: “ara és el moment de fer 
l’aposta territorial més ambicio-
sa i apostar per la gran mobili-
tat: que els Fons Europeus també 
s’adrecin en la construcció del 
tren gran”.

Elevator pitch 
amb tres experts 
d’infraestructures, 
mobilitat i sòl industrial

Seguidament, l’acte va comp-
tar amb un elevator pitch --més 
conegut popularment pel discurs 
de l’ascensor--, en què tres ex-
perts en infraestructures, mobi-
litat i sòl industrial van exposar 
la seva visió en clau anoienca. 
L’expert en infraestructures, Pere 
Macias, coordinador del Pla de 
Rodalies de Catalunya i presi-
dent del Cercle d’Infraestructu-
res, afirmava, en la mateixa línia 
que el president i l’alcalde, la 
importància del consens, l’aposta 
per la bona comunicació, espe-
cialment el tren: “L’Anoia ha de 
ser eix cap a l’àrea metropolita-
na, però sense que l’absorbeixi”. 

Per la seva part, l’expert en 
mobilitat, Xavier Sanyer, cap del 
Servei de Mobilitat de l’ATM, va 
destacar la importància de l’ac-
cessibilitat en transport públic al 
conjunt del territori i les zones 
d’activitat econòmica. 

D’altra banda, l’experta en 
sòl industrial, Dolors Paniagua, 
gerent de Projectes d’Inversió a 

la Unitat d’Inversió a Catalonia 
Trade & Investment, va explicar 
com la pandèmia ha posat sobre 
la taula moltes qüestions a les 
empreses: el teletreball, l’apos-
ta per les noves tecnologies, la 
relocalització i noves línies de 
negoci. Això no obstant, Pani-
agua afirmà que “sí cal més sòl 
industrial de gran format a la 
comarca i que l’Anoia ha per-
dut grans oportunitats, i que cal 
preparar-se per al futur i no per-
dre’n més”. 

Taula rodona: Visió 360º 
- Les necessitats, reptes i 
oportunitats

Posteriorment, va tenir lloc 
la taula rodona “Visió 360º - Les 
necessitats, reptes i oportuni-
tats”, amb intervencions i expo-
sicions de les necessitats que es 
troben en el seu dia a dia pel 
que fa a carreteres, infraestruc-
tures i mobilitat: una estudiant, 
Marta Lorenzo, que viu a Mas-
quefa i estudia a l’Institut Milà 
i Fontanals; una empresària, Mí-
riam Pujol, consellera delegada 
de Calaf Grup, i un treballador, 
Jordi Vidal, clúster manager del 
LeatherCluster Barcelona que 
viu a Vic i treballa a la capital 
de l’Anoia. Tots tres van expo-
sar, primerament, la seva visió i, 
posteriorment, van debatre amb 
els tres experts sobre les defici-
ències del transport públic, els 
inconvenients de les comunica-
cions de la comarca, entre al-
tres aspectes com la fibra òptica 
o, sobretot, com aquest dèficit 
afecta la competitivitat de les 
empreses. Tot i això, també van 
destacar els valors i actius de la 
comarca que la fan diferent: una 
qüestió que també coincidien 
els experts i que van destacar 
que cal treballar-hi per millorar 
aquesta connexió. 

El IV Fòrum UEA va ser pos-
sible gràcies al suport de la Di-
putació de Barcelona i l’Ajunta-
ment d’Igualada, i a la col·labo-
ració de Meditempus, Servisimó, 
Invest in the Center of Catalonia, 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, Mútua General de Ca-
talunya, Onilsa, CAATEEB (Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona), Incasòl, Semat 
Data, Alcatel, Fortinet i Via Em-
presa. 
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Detinguts dos homes per cultivar 
més de 2.000 plantes de marihuana

IGUALADA

Agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra, 

amb la col·laboració de la Policia 
Local, van detenir, el passat 21 
d’octubre, dos homes, de 61 i 34 
anys, el primer de nacionalitat uru-
guaiana i el segon de nacionalitat 
espanyola, tots dos veïns d’Iguala-
da, com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública i un 

delicte de defraudació de fluid 
elèctric.

La detenció és el resultat d’una 
investigació iniciada el mes de 
març, després de tenir coneixe-
ment que s’havia detectat una sos-
pitosa olor a marihuana en una ca-
sa situada al carrer Nueva Esperan-
za. Arran d’aquests fets es van fer 
diversos dispositius de vigilància, 
en què hi van col·laborar agents 

de la Policia Local, els quals van 
confirmar la sospita que a l’interior 
de l’habitatge podia haver-hi una 
plantació indoor de marihuana.

El passat 21 d’octubre, en el 
transcurs d’un dispositiu de vigi-
lància, es va detenir dues persones 
que, presumptament, gestionaven 
la plantació. Posteriorment, es va 
fer una entrada i perquisició a la 
casa, on es van localitzar 2.033 
plantes de marihuana en diferents 
estats de creixement, 4 caixes amb 
cabdells de marihuana, amb un 
pes total de 20,3 kg, 6 panells de 
llum i 61 transformadors per afa-
vorir el creixement de les plantes. 
A més, també es va comprovar que 
tenien una escomesa il·legalment 
connectada al subministrament de 
la llum.

Els detinguts van quedar en lli-
bertat després de declarar davant 
dels Mossos d’Esquadra, amb l’obli-
gatorietat de presentar-se davant 
del jutge quan siguin requerits.

Suspesa, fins a nova ordre, 
l’agenda cultural de La Lliga
CAPELLADES

Des de La Junta de la Societat La 
Lliga de Capellades s’anuncia 

que queden suspeses les activitats 
que es tenien programades dins 
d’aquests quinze dies (en principi 
fins al 13 de setembre) en què el 
Govern català ha imposat diverses 
mesures de confinament i restric-
cions que inclouen entre elles el 

tancament de teatres, i no poden 
organitzar activitats culturals amb 
assistència de públic. 

Així per tant queda suspesa 
l’obra de teatre Bruna, el Cinema 
Dolor y gloria, el Concert del Cor 
Inaudite, el Tast de vins, i l’exposi-
ció Miramar es crema (que ja està 
a punt per quan es pugi obrir).

Retirat un quart niu de vespes asiàtiques
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Des de l’àrea de Medi Ambient 
es va dur a terme, la setmana 

passada, una nova extracció d’un 
niu de vespes asiàtiques, una espè-
cie invasora, amb una forta capa-
citat de propagació i gran depre-
dadora de l’abella autòctona. És la 
quarta ocasió que cal actuar des de 
que se’n va veure a la via pública, 
per primer cop, a principis d’estiu.

En aquest darrer cas, el niu es 
trobava actiu i s’allotjava en un 
arbre, a 23 metres d’alçada, en una 
finca municipal del carrer Abad 
Escarré amb Ronda de Ponent. Es 
tractava d’un niu de gairebé 4 qui-
lograms i amb capacitat de crear 
desenes de colònies de cara a la 
primavera. La tasca d’extracció es 
va fer a primera hora del vespre, ja 
amb una activitat del niu força cal-
mada i evitant una possible afec-

tació als veïns. Veient la grandària 
i un cop neutralitzada qualsevol 
activitat es va poder ensenyar en-
tre l’alumnat de l’Institut Escola 
Renaixença per poder estudiar i 
aprendre el comportament i l’or-
ganització d’aquesta espècie.

Abans de tot s’ha de tenir en 
compte si es tracta d’un niu em-

brionari o un vesper ja format. En 
cada cas de localització de nius es 
valora si està actiu o no abans de 
procedir a la seva retirada. Els que 
es trobin inactius a l’hivern ja no es 
retiraran perquè no són reutilitzats 
per les vespes i queden abando-
nats.

Recordem que l’Ajuntament 
procedeix a l’extracció d’aquests 
nius sempre que es trobin a l’es-
pai públic, terrenys municipals o 
en espais privats amb una afecta-
ció molt evident a espais públics. 
En cas que se’n trobin en un espai 
privat correspon a la propietat fer-
se càrrec de la retirada. Sigui com 
sigui, cal contractar una empresa 
especialista i homologada per a 
aquests tipus de serveis. El cost 
d’aquesta operació amb IVA inclòs 
va ser de 544 euros més 211,75 eu-
ros pel servei de grua.

Els Mossos d’Esquadra detenen tres 
persones per sis robatoris a l’interior 
de domicili
Els detinguts van emmagatzemar part dels objectes en una casa que 
havien ocupat
CALAF

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra van 
detenir la setmana passada dos ho-
mes, de 19 i 21 anys, de nacionali-
tat espanyola i veïns de Calaf, i un 
menor d’edat, com a presumptes 
autors de sis delictes de robatori 
amb força a l’interior de domicili i 
un delicte d’ocupació.

Les detencions són resultat 
d’una investigació oberta arran 

una sèrie de robatoris amb força 
a l’interior de domicilis de Calaf 
comesos amb un mateix modus 
operandi. Concretament, des de 
principis de setembre fins al 10 
d’octubre es van produir sis roba-
toris, un d’ells en grau de temp-
tativa. En tots els casos, els lladres 
forçaven portes o finestres i, un 
cop dins, sostreien televisors, apa-
rells electrònics, mobles o qualse-
vol objecte de valor. 

Arran d’aquests fets es va obrir 
una investigació per tal d’identificar 
i detenir els responsables. Durant 
la fase d’investigació els agents van 
tenir coneixement que, el passat 
10 d’octubre, havien forçat un pis, 
ubicat al carrer Portelles de Sant 
Antoni de Calaf, amb l’aparent in-
tenció d’ocupar-lo. Els agents van 
comprovar que a l’interior d’aques-
ta casa s’emmagatzemava material 
que constava sostret en alguns dels 
robatoris denunciats.

Finalment, la investigació va 
permetre identificar els autors i, en-
tre el 27 i 29 d’octubre, se’ls va de-
tenir a Calaf.

El detingut menor d’edat va 
quedar en llibertat després de de-
clarar a la comissaria amb l’obliga-
torietat de presentar-se davant la 
Fiscalia de Menors quan sigui re-
querit.

Els altres dos detinguts, un dels 
quals té antecedents, van passar a 
disposició judicial davant del jutjat 
d’instrucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada.

Actualització de les 
ordenances fiscals perquè 
siguin més justes socialment 
i fiscalment més ecològiques 

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia ha modificat les ordenances 

fiscals del municipi per tal d’actu-
alitzar-ne els preus però sobretot 
per regular les situacions de vul-
nerabilitat i per aconseguir que 
siguin més justes socialment i fis-
calment més ecològiques. L’objec-
tiu d’aquestes modificacions són 
estimular els veïns de Vallbona 
perquè prenguin consciència de la 
importància d’apostar per energies 
renovables i no contaminants.

Pel que fa als preus públics 
consideren que cal actualitzar-los 
perquè el fet que faci molts anys 
en què han estat dels més baixos 
de tota la comarca ha hipotecat la 
capacitat d’acció de l’Ajuntament; 
aquest es veu limitat a l’hora de 
donar respostes estructurals a 
molts problemes, com els derivats 
de la pandèmia de la COVID-19. 
D’altra banda, l’Ajuntament també 
assegura que calia actualitzar co-
eficients i preus, acompanyant-los 
de mesures que ajudin les persones 
més desafavorides i amb situacions 
de vulnerabilitat. Per això fan una 
crida perquè les persones que més 
poden aportar que ho facin, i així 
intentar que ningú quedi enrere, 
sigui quina sigui la seva situació.

Un exemple d’aquesta voluntat 
és la modificació del preu de l’Im-
post sobre els Béns Immobles, l’IBI, 
que comptarà amb una bonificació 
del 60% per a les famílies nombro-
ses o les monoparentals, en funció 
dels ingressos de la unitat familiar. 
També comptarà amb una boni-
ficació del 50% d’aquest impost 
durant 3 anys qui hagi instal·lat 
sistemes d’aprofitament tèrmic o 
elèctric d’energia solar, així com 
es farà una bonificació del 2% si 
es domicilien els rebuts al banc. En 
l’altre extrem, els grans tenidors 
es penalitzarà amb un recàrrec si 
mantenen els habitatges desocu-
pats.

També hi ha canvis en l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica 
(IVTM). Es rebaixarà  la bonificació 
per als vehicles més contaminants 
i per contra comptaran amb una 

bonificació més elevada els vehi-
cles menys contaminants com són 
els híbrids, de biogàs, gas natural 
comprimit, metà metanol, hidro-
gen o derivats d’olis vegetals. 

L’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres també regis-
tra noves bonificacions en funció 
de la incorporació de sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar, eòlica, geotèr-
mica o biomassa, per a la rehabi-
litació de cases per facilitar-ne les 
condicions d’accés i habitabilitat. 
S’ha actualitzat però el coeficient 
del gravamen.

En el cas de l’Impost de plusvà-
lua, tindrà una bonificació del 75% 
si la transmissió es fa a favor de 
primer grau i adoptats, o parelles 
de fet. El percentatge a aplicar a la 
base imposable també es rebaixarà 
segons els anys de propietat.

La quota de la taxa d’escom-
braries s’apuja dels 95 als 110 eu-
ros; tot i que se n’amplien les boni-
ficacions, que gairebé eren inexis-
tents, que poden arribar al 50 per 
cent seguint un sistema de punts 
segons valoració social. També can-
vien els epígrafs per a la recolli-
da dels establiments comercials, 
que variaran en funció dels metres 
quadrats que ocupin.

A l’escola bressol també s’actu-
alitzen els preus però se n’amplien 
les bonificacions. Les bonificacions 
per als usuaris poden arribar fins al 
40 per cent en funció d’un barem 
de punts amb valoració social.

Una altra novetat és la taxa de 
manteniment de franges perime-
trals, que s’ha creat seguint l’or-
denança tipus de la Diputació de 
Barcelona.

I per últim, la taxa de tinen-
ça d’animals domèstics que també 
s’actualitza en funció dels preus 
del nostre entorn més pròxim se-
guint les recomanacions de Ca-
nigat amb qui es treballa també 
unes futures Ordenances de tinen-
ça d’animals. A més es contempla 
fer campanyes de sensibilització 
des de l’Ajuntament on es bonifi-
qui un 50% les inscripcions.
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Detinguts dos homes per un 
robatori amb força en una 
botiga de roba

IGUALADA

Agents de la Policia de la Gene-
ralitat – Mossos d’Esquadra 

van detenir el passat 29 d’octu-
bre, a Igualada, dos homes de 44 
i 21 anys, de nacionalitat espanyo-
la i veïns d’Igualada, com a pre-
sumptes autors d’un robatori amb 
força a l’interior d’un establiment 
comercial.

Els fets van succeir a quarts de 
nou del vespre del 29 d’octubre 
quan una dotació de paisà, que fe-
ia patrullatge preventiu pel centre 
d’Igualada, va veure com un home 
oferia roba nova i etiquetada a un 
altre.

Els mossos eren coneixedors 
que la nit anterior havien entrat a 
robar a una botiga de roba d’Igua-
lada i havien sostret material valo-
rat en més de 13.000 euros.

Davant dels fets, els agents els 
van identificar i, després de diver-
ses gestions, van corroborar que 
un d’ells estava intentant vendre 

algunes de les peces robades la nit 
anterior. Immediatament, se’l va 
detenir com a presumpte autor del 
robatori.

Durant l’actuació policial, els 
agents van esbrinar que hi havia 
un segon implicat en el robatori 
de la botiga, el qual també va ser 
detingut el mateix dia. 

Els mossos van inspeccionar 
un solar pròxim on el detingut in-
tentava fer la venda  i, amagat al 
costat d’un transformador de llum 
i tapat amb fulles i branques, van 
localitzar una motxilla amb eines i 
quatre bosses plenes de roba sos-
treta. Tot el material recuperat va 
ser retornat al seu legítim propi-
etari.

Els detinguts, amb nombrosos 
antecedents policials per patrimo-
ni, van passar a disposició judicial 
el 31 d’octubre davant el jutjat en 
funcions de guàrdia d’Igualada, 
que va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs.

Balanç molt positiu a la 
campanya de dinamització 
del comerç local 
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Tres mesos després del seu ini-
ci, l’Ajuntament de Sant Mar-

tí Sesgueioles fa un balanç molt 
positiu de la campanya de dina-
mització del comerç local, que va 
iniciar-se el passat 1 de juliol. A 
través de la iniciativa “Comprant 
a casa, hi guanyem tots!”, es van 
destinar els diners pressupostats 
i no gastats durant el 2020, per 
tal d’impulsar el teixit econòmic 
davant la crisi de la pandèmia de 
la Covid-19.

26.000 euros repartits 
a totes les persones 
empadronades 

En total es van repartir 26.000 
euros en vals descompte i targetes 
moneder, a bescanviar als comer-
ços i serveis del municipi. L’objectiu 
que persegueix la campanya és el 
d’incentivar i promoure la compra 
local, així com també beneficiar 
la població davant la crisi de la 
pandèmia, a través de diners que 
la Covid-19 no ha permès que es 
destinin al seu fi.

Els habitants de Sant Martí Ses-
gueioles, fins l’1 de desembre de 
2020, compten amb un talonari de 
vals de descompte i una targeta 
moneder. El talonari conté un total 
de 6 vals descompte per un valor 
de 4 euros, un per establiment ad-
herit a la campanya; i la targeta 
moneder té un valor de 50 euros 
per persona.

Fins al moment, el feedback 
que ha rebut l’Ajuntament, tant 
pel que fa als comerços locals com 
a la població, és molt positiu. Da-
vant aquesta segona onada de 
confinament, l’Ajuntament està 
preparant una nova iniciativa per 
tal de protegir la campanya comer-
cial de Nadal al municipi.

Important actuació per a la prevenció 
d’incendis forestals 
Els treballs els realitza l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
Miralles-Orpinell i els finança la Diputació de Barcelona

Dues propostes de les escoles, les més 
votades als pressupostos participatius 
Són la transformació del parc Mil·lenni i la digitalització de l’escola 
Torrescasana

LA TORRE DE CLARAMUNT

L’Associació de Propietaris Fores-
tals Serra Miralles-Orpinell, amb 

el finançament de la Diputació de 
Barcelona, està portant a terme 
una important actuació per a la 
prevenció dels incendis, al terme 
municipal de la Torre de Clara-
munt. La intervenció té un cost de 
31.000 euros i inclou 18 hectàrees 
a la zona del Camaró i dels seus 
voltants.

Aquests treballs de restaura-
ció i millora forestal tenen com 
a objectiu facilitar les tècniques 
d’extinció d’incendis d’una mane-
ra estratègica. És a dir, són zones 
definides pels Bombers de la Gene-
ralitat que, en cas que es declarés 
un foc, ajudarien a controlar-lo o a 
canviar-ne el rumb. Els terrenys en 
què s’està duent a terme l’actuació 
estan a prop d’espais urbans, com 
la urbanització de ca l’Anton, la 
del Pla de la Torre o la del Camaró.

De moment, les taques de mi-
llora forestal ja s’han executat en 
cinc finques particulars i queden 
pendents dues hectàrees, propi-
etat de l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt. En aquest cas, l’ad-
ministració local es farà càrrec del 
cost de la intervenció, 3.500 euros, 
ja que la zona és urbana i l’asso-
ciació i la Diputació només es fan 
càrrec dels terrenys rústics.

L’obra es va iniciar a principis 
de setembre i és previst que finalit-
zi a mitjan novembre. 

El 2017, a la Torre de Clara-
munt ja es va fer un tipus d’actu-
ació com aquesta a la part de Vi-
lanova d’Espoia i va incloure entre 
90 i 100 hectàrees.

Objectiu de l’Associació 
de Propietaris Forestals

L’Associació de Propietaris Fo-
restals Serra Miralles-Orpinell va 
néixer el 2009, després del fort epi-
sodi de ventades que va provo-
car grans destrosses als boscos. Té 
com a objectiu principal el foment 
de la gestió forestal conjunta, la 
reactivació econòmica del sector 
primari forestal a la comarca i, es-
pecialment, el desplegament de 
projectes de prevenció d’incendis 
forestals a escala de massís. 

L’entitat, sense ànim de lucre, 
ha promogut un Pla de Gestió i 

Millora Forestal i per a la Prevenció 
d’Incendis dels municipis de Bell-
prat, Orpí, Carme, Sant Martí de 
Tous, Santa Maria de Miralles, San-
ta Margarida de Montbui, Vilano-
va del Camí, la Pobla de Claramunt 
i la Torre de Claramunt. L’associa-
ció aglutina propietaris forestals 
d’aquests pobles i Montmaneu, Ar-
gençola, Capellades i la Llacuna, 
compta amb el suport dels ajunta-
ments, de la Diputació de Barcelo-
na i el Consell Comarcal de l’Anoia. 
De fet, el 2010 l’entitat, els ens 
municipals i la Diputació van signar 
un conveni i cada any l’adminis-
tració provincial finança la realit-
zació dels treballs de restauració 
i millora forestal per prevenir els 
incendis, un programa de suport 
al territori de la província que ja es 
promou des de l’any 1999.

LA TORRE DE CLARAMUNT

Dilluns passat va acabar el termi-
ni de votació per escollir entre 

els projectes presentats als pressu-
postos participatius de la Torre de 
Claramunt per a aquest 2020. El 
total de vots recollits ha estat de 
316. Les dues propostes més vota-
des provenen de les escoltes del 
municipi.

La proposta que més vots ha 
aconseguit, 62, ha estat la presen-
tada pels delegats de l’Escola la 
Torre, que consisteix en la transfor-
mació del pati de l’escola/parc del 
Mil·lenni en un espai educatiu de 
joc i moviment que afavoreixi les 
relacions de convivència i estimuli 
la creativitat i el joc lliure. Per fer-
ho s’hi construiran un pont del mi-
co, un joc de recorregut Andesina, 
un joc d’equilibri l’Octàgon i un 
altre joc d’equilibri. El pressupost 
total suma gairebé 15.000 euros.

Amb 52 vots, la segona pro-
posta més votada ha estat la pre-
sentada pels mestres de l’Escola 
Torrescasana, que té per objectiu 
la digitalització de les aules del 
centre com a eina de suport en 
la construcció de coneixement i 
per ajudar l’alumnat en el procés 
d’aprenentatge a l’escola. En con-
cret, els mestres detallen la incor-
poració de tres pissarres interac-
tives per a les aules de 1r, 2n i 3r 
de primària, tres robots educatius 
Blue-bot per a les aules d’educació 
infantil, 15 tauletes per a educació 
infantil, un panell interactiu 4K de 
75’’ i la conversió dels projectors en 

pissarres tàctils. Tot suma gairebé 
15.600 euros.

A pocs vots de distància, amb 
48, ha quedat la proposta de con-
nexió i neteja dels camins de la 
Ruta Verda; amb 43 l’ha seguit la 
proposta de canviar la porta del 
gimnàs de l’escola Torrescasana; 
amb 37 ha quedat la proposta de 
crear un local per als joves; amb 22 
l’arranjament del jaciment de les 
Sitges Ibèriques; amb 21 la creació 
d’una zona de pícnic i barbaco-
es d’ús públic; amb 19 la creació 
d’una sala de lectura al centre so-
cial; i amb 12 la creació d’un espai 
per a la gent gran.

Andreu Siñol, regidor d’Hisen-
da i de Participació ciutadana, ex-
plica que “si bé l’equip de govern 
de l’Ajuntament de la Torre no 
s’implica directament en el procés 
dels pressupostos participatius, sí 

que tindrà en consideració aque-
lles propostes que no han guanyat 
de cara als propers pressupostos 
municipals. 

Les dues propostes guanya-
dores es duran a terme el proper 
2021.

Amb les votacions de les pro-
postes, que estaven previstes per 
al juny però que es van posposar 
fins ara arran de la pandèmia de la 
COVID-19, acaba la segona convo-
catòria de Pressupostos participa-
tius que impulsa l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt, i que aquest 
any comptaven amb un màxim de 
35.000 euros. Abans, els veïns del 
municipi van fer les seves propos-
tes del desembre de 2019 al gener 
de 2020, i de finals de gener a fi-
nals de març els serveis tècnics les 
van valorar i en van determinar la 
viabilitat.
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Despacho profesional dedicado a la prestación 
de servicios fiscales, contables y jurídicos, 

con más de 35 años de experiencia, 

PRECISA:
OFICIAL ADMINISTRATIVA 

EN CONTABILIDAD MULTIEMPRESA
Se precisa:

- Conocimientos de contabilidad amplios, conocimientos de introducción de asientos 
contables, conciliaciones bancarias y conciliaciones contables.

- Conocimientos de la fiscalidad perteneciente a empresas.
- Conocimientos ofimáticos de programas de Microsoft Office y de programas contables.

- Experiencia mínima de 3 años en posición similar.
Se valorará:

- Conocimientos ofimáticos de programas de Office.
- Idiomas.

- Dinamismo y proactividad en el trabajo.
- Disposición horaria.

- Vehículo propio.
- Presencia.

Interesados deben remitir currículum con fotografía a: 
asesoriaigualada@gmail.com

La Biblioteca no obrirà els 
dissabtes de novembre

VILANOVA DEL CAMÍ

Amb les noves mesures que 
van entrar en vigor en passat 

divendres, la Biblioteca de Vilano-
va del Camí només ofereix servei 
de préstec i retorn de documents. 
L’horari també s’ha vist afectat i des 
d’aquesta setmana la biblioteca no 
obrirà, de moment, els dissabtes del 
mes de novembre.

Segueix vigent el préstec inter-
bibliotecari i es poden demanar tí-
tols a d’altres biblioteques i es pot 
accedir al servei de préstec de con-

tinguts digitals a través de la plata-
forma eBiblio.

La bústia de devolucions 24 ho-
res continua operativa durant tota 
la setmana i els documents retor-
nats estan en quarantena durant 
48 hores.

Per a les vostres comandes po-
deu trucar al 938035014 , enviar 
un correu a b.vilanovac@diba.cat, o 
demanar cita prèvia mitjançant el 
formulari https://formularis.diba.cat/
diba/biblioteques-obertes/cita-pre-
via-vilanova-del-cami-biblioteca

S’ajorna el Cicle Cultural de Tardor
El pressupost es destinarà a 
ajuts directes als sectors més 
afectats per la Covid-19
SANT MARTÍ DE TOUS

L’Ajuntament de Tous ajorna el 
Cicle Cultural de Tardor previst 

pels caps de setmana del 7, 8 i 13, 
14 i 15 de novembre, un seguit 
d’actes culturals que el consistori 
ja havia reprogramat degut a la 
suspensió de la Festa Major, per tal 
d’adaptar-los a les mesures socio-
sanitàries que permetien al sector 
cultural treballar amb límit d’afo-
rament. Davant les noves mesures 
de restricció anunciades pel depar-
tament de Salut que no permeten 
el desenvolupament d’activitats 
culturals, el consistori touenc i la 
comissió 50Tous han decidit pos-
posar la programació, que se cele-
brarà pels volts de Sant Sebastià, 
a finals de gener. La dotació eco-
nòmica prevista en el pressupost 
municipal del 2020 per dur a ter-
me la Festa Major i altres activitats 
culturals ajornades es destinarà a 
ajuts directes als sectors més afec-
tats per la crisi de la Covid-19, com 
els bars, restaurants i centres d’es-
tètica que han hagut d’abaixar la 
persiana. Un cop la proposta sigui 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
es faran públiques les quanties 
dels ajuts.

L’Ajuntament de Tous remarca 
que segueix mantenint el compro-
mís amb la cultura, i que per això 
s’ha decidit no suspendre cap acte 
cultural, sinó posposar-los, man-
tenint, doncs, la inversió econò-
mica prevista al sector, que s’exe-
cutarà en el pressupost de 2021. 
El regidor de Cultura i Festes, Pau 
Mir, explica que “som dels pobles 
que més ha seguit apostant per la 
cultura segura, programant cine-
ma i teatre sempre que ha estat 
possible, celebrant el Festival de 
Llegendes de Catalunya i seguint 
apostant pel sector cultural del 
municipi, i així ho seguirem fent 
sempre que la situació ens ho per-
meti”.

El Cicle Cultural de Tardor ha-
via previst portar al municipi es-
pectacles culturals de primer ni-
vell, com l’exhibició de circ “Tous 
tasta circ”, l’espectacle de clown i 
màgia “Sol i fa plou” a càrrec de 
Jordi Saban, o el reconegut Mag 
Lari amb “Una nit amb el Mag 
Lari”. A més, teatre amb “La llebre 
i la Tortuga”, música amb Marcel 
Casellas Trio, i una programació de 
cinema per a tots els públics.

La igualadina Àngels Chacón, candidata del 
PDeCAT a les eleccions al Parlament 
Àngels Chacón (Igualada, 1968) 

és la candidata del PDeCAT a 
les eleccions al Parlament. 

Va ser consellera d’Empresa 
durant 828 dies: des del 29 de 
maig de 2018 fins que l’aleshores 
president del Govern, Quim Torra, 
la va destituir el 3 de setembre de 
2020. El PDeCAT va denunciar una 
“purga política”: Chacón era l’úni-
ca membre de l’executiu que man-
tenia el carnet del partit. L’entorn 
de l’exconsellera considera que se 
la va expulsar per ser “coherent”. 
El cessament la va impulsar com 
la preferida de la direcció de Da-
vid Bonvehí per encapçalar la llis-
ta. Afiliada al PDeCAT des de la 
fundació --juliol de 2016--, el món 
empresarial ha vist Chacón com un 
“actor de consens” entre empre-
ses, patronals, sindicats i fins i tot 
el ministeri d’Indústria. 

El PDeCAT veu en Chacón el 
seu principal “actiu” electoral. De 
fet, l’exconsellera va ser l’única 
candidata a les primàries del partit, 
i va rebre de seguida els avals de 
l’expresident Artur Mas i l’exalcal-
de de Barcelona Xavier Trias. 

Chacón parla català, castellà, 
anglès i alemany, i va ser una de 
les principals cares del Govern a 
l’hora d’atendre entrevistes inter-
nacionals al llarg del juliol per ex-
plicar que Catalunya era una zona 
segura, tot i la pandèmia.

L’equip que va liderar des 
d’Empresa i Coneixement assegu-
ra que Chacón té una “molt bo-
na relació” amb tots els consolats. 
També destaca que ha viatjat als 
principals ecosistemes d’innovació 
del món per diversos projectes de 
captació d’inversió estrangera (Si-
licon Valley, Corea, Japó, Israel i 
Alemanya).

Trajectòria al Govern
Des del seu equip de la conse-

lleria destaquen que va “democra-
titzar” les cambres de comerç en 
defensar fins al final la introducció 
del vot electrònic en les eleccions 
a les 13 cambres catalanes. Durant 
el seu mandat, el Parlament va 

aprovar per unanimitat el decret 
d’energies renovables. L’entorn de 
Chacón remarca que, pel que fa al 
turisme, va aconseguir més ingres-
sos que visitants, a més d’aprovar 
el Pla de Suport a la Indústria de la 
Mobilitat i l’Automoció.

Com a consellera també va cre-
ar la iniciativa “Catalonia Exponen-
tial”, va aprovar el Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement i 
durant la crisi de la covid-19 va po-
sar en marxa el Marketplace d’AC-
CIÓ. La seva destitució va fer que 
quedés pendent la transformació 
de Nissan. El seu departament as-
segura que va liderar un nou pla 
industrial per a l’empresa per mi-
nimitzar l’impacte del tancament, 
tant en els treballadors com en la 
cadena de valor.

El seu entorn apunta que tre-
ballar a la indústria ha donat a 
Chacón una visió sobre com d’in-
terconnectats estan els sectors, i 
que viatjar tant l’ha ensenyat a 
“obrir la ment”. A l’exconsellera, 
que sovint es relaxa nedant, la 
defineix una frase que diu sovint: 
“Memòria del passat, consciència 
del present i compromís total amb 
el futur de Catalunya”.

Inicis en política
Llicenciada en Dret per la UB, 

té formació especialitzada en Co-

merç Exterior i un postgrau en 
Gestió del Talent a les Organitza-
cions. Abans d’entrar al món de 
l’administració havia desenvolupat 
la seva trajectòria professional al 
sector privat com a directora d’ex-
portacions a Orient Mitjà i Europa 
de l’Est, i cada setmana agafava 
un avió per anar a vendre. Durant 
4 anys va voler fer una pausa pro-
fessional, quan els seus dos fills 
eren petits, va deixar el comerç 
internacional i va treballar en una 
sabateria d’Igualada de negoci fa-
miliar.

Per motius familiars, també va 
voler estar més a prop de casa i va 
ser la gerent de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia des de 2008 fins al 
2011. És aleshores quan comença 
el seu pas per la política. Entre el 
2011 i 2015 va ser tinenta d’alcalde 
i regidora de Dinamització Econò-
mica, Comerç i Turisme de l’Ajunta-
ment d’Igualada. Va entrar-hi com 
a independent, sota el mandat de 
Marc Castells (PDeCAT). I del 2015 
fins al 2018 va ser tinenta d’alcalde 
i regidora de Dinamització Econò-
mica, Coneixement, Internaciona-
lització i Interior.

El 2017 va ser nomenada direc-
tora general d’Indústria de la Ge-
neralitat, càrrec que va mantenir 
durant l’aplicació del 155.

ACN

Nova zona d’esbarjo amb més de 15.000 m2 
al sector PMUr3 al barri Bonavista 

VILANOVA DEL CAMÍ

Dimarts passat, i després de cinc 
mesos d’obres, la promotora 

Bogaris va lliurar les claus del sec-
tor PMUr3 a l’alcaldessa Noemí 
Trucharte. D’aquesta manera es 
tanca l’obra d’urbanització de la 
unitat d’actuació del barri Bona-
vista, un sector amb més de 15.000 
m2 de zones verdes i espais de 
lleure a l’entorn del turó de Puig 
d’Andela i més de 6.600 m2 d’es-
pais comercials.

El sector està tancat perime-
tralment i s’hi podrà accedir per 
quatre portes diferents. De mo-
ment, però, no se’n pot fer ús 
perquè queden pendents alguns 
treballs d’electricitat i de manteni-
ment. L’ajuntament anunciarà en 
els pròxims dies la data d’obertura 
de l’espai.

El projecte es va iniciar el 27 de 
maig i ha inclòs la urbanització de 
tres carrers perimetrals per donar 
servei a les noves parcel·les del sec-

tor i la construcció d’un espai pú-
blic amb zones d’esbarjo, amb pis-
ta de futbol i bàsquet, vòlei sorra, 
parc infantil amb terra de cautxú, i 
espais de descans.

El nou espai ha integrat una 
part del bosque,t on s’hi han instal-
lat quatre màquines per fer pràcti-
ca esportiva.

El nou espai ha tingut en 
compte l’accessibilitat així com la 
mobilitat i seguretat dels usuaris i 
els elements d’eficiència energè-
tica.

L’acte de signatura de finalitza-
ció de l’obra i el lliurament de les 
claus va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Noemí Trucharte; 
del regidor d’Urbanisme, Francisco 
José Saucedo, i del de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón.

També hi va participar Álvaro 
Romero, en representació de l’em-
presa promotora, Bogaris; els fa-
cultatius de l’obra, Albert Albareda 
de GAP Associates i Joan Palà d’Al-
bareda Enginyeria, i Ferran Roig, 
representant de l’empresa cons-
tructora, Obres i Serveis Roig, SA.
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Tenim a punt 
els sistemes de 

CALEFACCIÓ

Incendi en un habitatge 
deshabitat
IGUALADA

Divendres al migdia, prime-
ra hora de la tarda, els bom-

bers van procedir a l’extinció d’un 
incendi que va cremar totalment 
una casa deshabitada, de dues 
plantes, a la plaça Castells d’Igua-
lada. 

Al lloc s’hi van desplaçar fins a 
set dotacions de bombers, així com 
l’arquitecte municipal.

Cap persona va resultar ferida.
7 dotacions #bomberscat així 

com l’arquitecte municipal

Es busca una persona per dinamitzar 
la gent gran davant les mesures 
d’aïllament per la Covid-19
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Davant la situació pel rebrot de 
la pandèmia, que ha obligat 

a implementar noves restriccions 
i mesures de confinament social, 
l’Ajuntament de Sant Martí Ses-
gueioles busca una persona per 
dinamitzar la gent gran del muni-
cipi.

L’objectiu és trobar una perso-
na encarregada de fer més amenes 
les tardes de les persones majors 
de 65 anys de Sant Martí Sesgueio-
les, a través de diferents activitats, 
sempre individuals, i seguint totes 
les mesures de seguretat i higiene.

Amb aquesta acció, l’Ajunta-
ment vol garantir el benestar psi-

cològic de la gent gran, tenint en 
compte que el nou confinament 
obliga a aturar totes les activitats 
socials i a estar a casa, on moltes 
persones viuen soles. Aquestes no-
ves mesures d’aïllament social han 
provocat aturar les activitats del 
municipi, en què part de les perso-
nes participants són gent gran. 

Reprogramació dels espectacles suspesos 
al Teatre Municipal l’Ateneu

IGUALADA

El divendres 30 d’octubre, en 
compliment de les mesures 

en matèria de salut pública per 
a la contenció de la pandèmia 
de COVID-19, es va haver de 
suspendre l’obertura al públic 
a les activitats culturals del Tea-
tre Municipal l’Ateneu, entre 
les quals hi havia la represen-
tació de l’espectacle “La dona 

del 600”, de Pere Riera, el dia 
1 de novembre, i la funció de 
La Xarxa, “Camí a l’escola”, de 
la companyia Campi Qui Pugui, 
prevista per a aquest diumenge 
dia 8 de novembre.

El Departament de Cultura 
està treballant per normalitzar 
l’activitat del Teatre Municipal 
l’Ateneu. Si les circumstàncies 
de la contenció del nou brot de 

la COVID-19 ho permeten, la 
programació quedarà de la se-
güent manera:

Diumenge 15 de novembre, 
a les 19 h: “La consagració de la 
primavera” de BCN City Ballet.

Diumenge 10 de gener, a les 
19 h: “La dona del 600” de Pere 
Riera.

Diumenge 24 de gener, a les 
19 h: “Una història real” de Pau 
Miró.

Seran vàlides les entrades 
lliurades en la darrera assigna-
ció de butaques. Qui prefereixi 
el retorn de l’import de les en-
trades pot sol·licitar-lo a través 
del correu electrònic entrades@
teatremunicipalateneu.cat o a 
la taquilla, dimarts i dijous, d’11 
a 13 h i de 18 a 20 h.

Pel que fa a la representació 
de “Camí a l’escola”, es preveu 
poder-la presentar el diumenge 
22 de febrer. Per a aquest espec-
tacle caldrà comprar de nou les 
entrades. Esperem poder-nos re-
trobar ben aviat al teatre i agra-
ïm la confiança que ens fa la 
ciutadania en aquests moments 
tan complexos.

El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE 
reparteix 35.000 euros a 
Piera o Igualada

Llibertat amb càrrecs per als 9 detinguts en 
l’operació “Volhov” 
La fiscalia no ha demanat mesures cautelars contra ells

L’ONCE ha repartit 35.000 euros 
a Piera o Igualada, al sorteig 

del ‘Cupó Diari’ del dilluns 2 de 
novembre (www.juegosonce.es).

Francisco Guillén, agent vene-
dor dels jocs responsables de l’Or-
ganització, és qui ha portat la sort 
a Piera des del quiosc ubicat al car-
rer Sant Cristòfol, 51, on ven els 
dilluns; o a Igualada des dels punts 
de venda a la rambla Sant Isidre, 
carrer Santa Caterina i plaça Cal 
Font, on ven la resta de la setma-
na. Francisco, persona amb disca-
pacitat com tots els venedors de 
l’ONCE, va vendre un cupó electrò-
nic per TPV, premiat amb 35.000 
euros. Gràcies al Terminal Punt de 
Venda (TPV) el client pot escollir 
a l’instant el número que més li 
agradi.

Piera i Igualada pertanyen ad-
ministrativament a l’agència de 
l’ONCE a Manresa, que presta ser-
veis personalitzats a 410 afiliats i 
afiliades i compta amb una xarxa 
de 85 agents venedors dels pro-
ductes de joc de l’Organització.

Enguany, l’ONCE ja ha repartit 
prop de 80 milions d’euros en pre-
mis a Catalunya.

El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofe-
reix, per 1,5 euros, 55 premis de 
35.000 euros a les cinc xifres. A 
més, el client té l’oportunitat, per 
0,5 euros més, de jugar també a la 
sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 
euros al mes durant 25 anys, que 
s’afegirà al premi de 35.000 euros.

Els cupons de l’ONCE es comer-
cialitzen pels 19.000 agents vene-
dors que integren la seva xarxa de 
vendes. Gràcies al Terminal Punt 
de Venda (TPV) el client pot esco-
llir a l’instant el número que més 
li agradi. A més, es poden adquirir 
des de la pàgina web oficial de 
joc de l’ONCE (www.juegosonce.
es) i establiments autoritzats. A 
Catalunya són més de 10.000 els 
seus afiliats i el col·lectiu de l’ONCE 
i la seva Fundació supera les 15.000 
persones. A Catalunya, l’ONCE 
compta en l’actualitat amb una 
xarxa de 2.500 venedors.

Divendres passat, el jutge va 
acordar llibertat amb càrrecs 

per als 9 detinguts en l’operació 
“Volhov”. Tots es van negar a 

declarar i la fiscalia no va demanar 
mesures cautelars contra ells. 

Es tracta de l’exdirigent d’ERC 
Xavier Vendrell, l’empresari Ori-
ol Soler, l’exdirigent de CiU Da-
vid Madí, l’excònsul honorari de 
Letònia a Barcelona i president de 
la Plataforma ProSeleccions Espor-
tives Catalanes, Xavier Vinyals, els 
directius d’Events Roc Aguilera i 
Toni Fusté, l’exregidora d’ERC Mar-
ta Molina, el regidor de Cabrera 
Enric Mir i l’interventor de Presi-
dència en temps de Carles Puigde-
mont, Jordi Serra. 

Els nou detinguts van arribar a 
la Ciutat de la Justícia després de 
passar dues nits a la caserna de la 
Guàrdia Civil.

ACN

Oriol Soler sortint de la Ciutat de la Justícia.

Punt d’assessorament i 
suport de CCOO Anoia per 
fer gestions telemàtiques 
amb les administracions
IGUALADA

CCOO Baix Llobregat, Alt Pene-
dès, Anoia i Garraf ha posat en 

marxa a Igualada un punt d’asses-
sorament i suport en la realització 
de tràmits telemàtics per acompa-
nyar els ciutadans i ciutadanes de 
la comarca de l’Anoia en la sol·li-
citud d’ajuts, gestions i consultes 
davant l’Administració.

En el primer mes de la seva po-
sada en marxa s’han rebut consul-
tes relacionades sobre la tramita-
ció telemàtica d’ajuts com l’Ingrés 
Mínim Vital, la Renda Garantida 
de Ciutadania, prestacions i consul-
tes sobre l’estat de les mateixes al 

SEPE i altres gestions i tràmits da-
vant l’Administració, com sol·licitar 
cita prèvia per a la renovació del 
DNI, NIE, entre d’altres.

Així, CCOO posa les persones al 
centre impulsant aquest nou servei 
gratuït d’acompanyament als veïns 
i veïnes de la comarca perquè nin-
gú es quedi enrere per la bretxa 
digital i continuem insistint que 
aquest servei s’ha de donar des de 
les pròpies administracions.

Per a ser atès cal concer-
tar cita prèvia trucant al telèfon 
938050494 o enviant un correu 
electrònic a anoia@ccoo.cat .

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 
E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com



AJUTS DIRECTES
ensenyament i

cultura

AJUTS DIRECTES
estètica,

teràpies naturals
i  tatuatges

A QUI VA DIRIGIT?
Persona f ís ica o jur íd ica que
gener i  act iv i tat  econòmica a
Igualada en sectors econòmics
relacionats amb l ’ensenyament,
la cul tura.

QUIN IMPORT?
L'ajut  podrà arr ibar a ls 1.000
euros.

FINS QUINA DATA?
L'ajut  es pot  sol· l ic i tar  f ins e l  
10 de novembre del  2020

MÉS INFORMACIÓ:
al  web de l 'A juntament
d ' Igualada t ramits. igualada.cat

A QUI VA DIRIGIT?
La persona f ís ica o jur íd ica que
gener i  act iv i tat  econòmica al
munic ip i  d ’ Igualada,  en algun
dels sectors econòmics
relacionats amb l ’estèt ica
(excepte perruquer ies) ,  teràpies
naturals i  tatuatges.

QUIN IMPORT?
L'ajut  podrà arr ibar a ls 1.000
euros.

FINS QUINA DATA?
L'ajut  es pot  sol· l ic i tar  f ins e l  
16 de novembre del  2020

MÉS INFORMACIÓ:
al  web de l 'A juntament
d ' Igualada t rami ts. igualada.cat
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Josep Bargalló es compromet a tirar 
endavant la construcció d’un edifici nou a 
l’Institut Escola Piera

S’aprova en Ple, la 
congelació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2021
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui va 
aprovar en sessió extraordinà-

ria del ple les ordenances fiscals 
de cara a l’any 2021. Les prin-
cipals taxes, impostos i preus 
públics tornen a quedar “con-
gelades”. En aquest apartat es 
troben l’Impost de Béns Immo-
bles (contribució), l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, la plusvàlua, l’Impost 
de Construcció, Instal·lacions i 
Obres, entre d’altres. La sessió 
plenària es va celebrar dijous 
passat. Hi van votar a favor els 
regidors i regidores integrants 
de l’Equip de Govern municipal: 
els sisregidors i regidores d’Ara 
Montbui i la regidora de Som 
Montbui-ERC Isabel Guerrero. 
Les ordenances fiscals pel 2021 
van tenir els vots d’abstenció 
dels sis regidors del grup socia-
lista. 

Segons va explicar durant el 
ple la regidora d’Hisenda Jési-
ca Arroyo, “no era el moment 
de pujar impostos. Creiem que 
en aquest any tan injust no era 
oportú modificar les ordenances 
fiscals. Quadrarem el pressupost 
amb uns ingressos lineals i, si 
és necessari, gastarem el roma-
nent”. La regidora d’Hisenda de 
Montbui va assenyalar que “de 
cara a propers anys tornarem a 
fer la valoració corresponent”.

Cal tenir en compte que les 
modificacions aprovades tenien 
per objecte l’adaptació de les 
actuals ordenances fiscals a les 
modificacions que han sofert les 
diferents normes que els hi do-
nen cobertura legal. 

Es van aprovar modificaci-
ons en algunes taxes, com ara a 
l’ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica. S’inclouen ara els 
vehicles de gas liquat del petroli 
dins els vehicles amb bonificació 
del 50%, que ja existia, a favor 
de vehicles menys contaminants. 

També es van aprovar pe-
tits canvis en ordenances fiscals 
existents sobre expedició de do-
cuments administratius, tallers 
i cursets, activitats de lleure, 
colònies, activitats esportives. I 
també a la taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mer-
caderies (amb afectació viària o 
sense), i modificacions a la tarifa 
d’ocupació de la via pública amb 
tanques. 

Cal remarcar també que es 
modifica a la baixa la taxa per 
a la prestació del servei de Llars 
d’Infants Municipal. La quota 
inicial es fixa en 100 euros per 
nen/a.

Modificació de crèdit 
per a Montbui Activa SL

En el mateix ple extraordina-
ri es va aprovar una modificació 
de crèdit (aportació municipal) 
de 40.000 euros a la societat mu-
nicipal Montbui Activa SL, que 
gestiona entre d’altres l’Espai de 
Salut i Esport Mont-aQua. L’ob-
jectiu d’aquesta aportació és 
minimitzar l’impacte de la crisi 
sanitària de la covid-19 i la cor-
responent disminució d’ingres-
sos que ha tingut la instal·lació, 
tenint en compte les restriccions 
sanitàries passades i actuals en el 
funcionament dels equipaments 
esportius.

PIERA

El conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, es va comprometre, ahir 

dimecres, a tirar endavant el con-
veni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Piera per construir un nou 
edifici a l’Institut Escola Piera, cen-
tre que ha entrat en funcionament 
aquest curs. Bargalló feia aquest 
anunci després de visitar les instal-
lacions del recinte, juntament amb 
l’alcalde de la vila, Jordi Madrid.

L’Institut Escola Piera s’ha es-
trenat aquest curs 2020-2021, fruit 
de la fusió de l’Escola Les Flandes 
i l’Institut Salvador Claramunt. El 
centre reuneix 20 grups d’educació 
infantil i primària i 8 grups d’ESO, 
amb un total de 655 alumnes.

Les instal·lacions actualment 
acullen un edifici nou i un d’antic. 
Segons va explicar el conseller 
després de la visita, “caldrà en-
derrocar una part de l’edifici vell 
i construir un edifici nou”, amb 
l’objectiu, va dir, “de completar 
les instal·lacions d’aquest nou ins-
titut escola”. Bargalló elogià el 
projecte educatiu del nou centre: 
“Hem comprovat que és un insti-

tut escola exemplar pel que fa a 
la fusió tant de l’alumnat com del 
professorat en un projecte únic”, 
subratllava.

El conseller feia la visita fora 
de l’hora de l’activitat lectiva per 
poder parlar amb l’equip directiu 
i visitar les instal·lacions. Abans, 
es va reunir amb l’equip de go-
vern local al Teatre Foment de la 
població, amb qui va tractar tam-

bé altres qüestions educatives del 
municipi.

Les obres d’adequació de l’Ins-
titut Escola permetran retirar els 
dos mòduls prefabricats actuals. El 
conveni de col·laboració que subs-
criuran les dues institucions té un 
import de 2,73 milions d’euros, la 
major part dels quals seran apor-
tats pel Departament d’Educació. 

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Noves mesures per aturar 
l’increment de casos 
de COVID-19 a Catalunya

Universitats 
i escoles

/  Universitats: la docència teòrica 
ha de ser en format virtual.

/  Batxillerat i cicles formatius: 
reducció de l’activitat presencial.

/  Oberts: escoles i instituts.

/  Suspeses: activitats 
extraescolars i esportives no 
organitzades pels centres 
educatius.

Hostaleria,
restauració i hotels 

/  Tancats: només 
lliurament a domicili  

o recollida amb cita 
prèvia. 

/  Hotels: restaurants oberts 
només a clients.

/  Tancades: instal·lacions 
esportives a excepció 
d’entrenaments i 
competicions professionals.

/  Esports individuals: permesos 
a l’aire lliure entre municipis 
termeners.

Esports

/  Tancats: centres comercials, 
excepte farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, centres veterinaris i 
alimentació que es trobin a dins.

/  Tancats: serveis de bellesa, 
excepte perruqueries.

Comerços i centres 
comercials

30%/  de l’aforament
en comerç de menys de 800 m² i 
mercats no sedentaris.

Bombolles de convivència i 
bombolles ampliades habituals.

màxim

Activitats
socials

/  Tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 
casinos i sales de joc. 

/  Tancats: cinemes, 
teatres, auditoris i sales 
de concerts.

Activitats culturals 
i recreatives

/  Oberts: parcs infantils 

/  Oberts: museus i sales 
d’exposició al 33% 
d’aforament.

/  31 d’octubre i 1 de novembre: 
sense restricció de mobilitat 
als cementiris.

Actes religiosos 
i cerimònies civils

de l’aforament.30%/  

6

/  Teletreball excepte 
quan no és possible.

/  Suspesos: 
congressos, 

Empreses

Mobilitat

/  Territori de Catalunya: 
restringida l’entrada i sortida 

Consulteu les excepcions 
a canalsalut

/  Municipis: restringida l’entrada 
i sortida des de les 06:00 h del 

dilluns.

nocturn

/  No es pot circular pel carrer de 
les 22:00 h a les 06:00 h

Ha començat la campanya 
de poda

Canvien, provisionalment, 
els horaris de la Biblioteca 
Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

D’acord amb l’actual situació 
sanitària i amb les mesures 

anunciades pel Govern, des de 
divendres passat la Biblioteca 
Mont-Àgora només ofereix el 
servei de préstec i el d’informa-

ció bibliogràfica amb cita prèvia. 
Des de la Biblioteca Mont-Àgo-
ra recorden als seus usuaris que 
tenen el servei de préstec digital 
gratuït a la plataforma www.ebi-
blio.cat.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’empresa Flors Roset SL acaba 
d’iniciar els treballs de poda 

d’arbres a Montbui, tasques que 
s’allargaran durant aquest mes de 

novembre i que suposaran la poda 
de centenars d’arbres del munici-
pi. Els treballs segueixen el Pla de 
poda d’arbrat elaborat que esta-
bleix els criteris a seguir d’acord a 
les característiques de cada espè-
cie, a més de millorar la gestió del 
servei.

Els treballs de poda que es re-
alitzen periòdicament a Montbui 
responen a diferents motius i ne-
cessitats de l’arbrat i a la seva cura 
perquè aquests estiguin sans, evi-
tant podes agressives que afectin 
el seu vigor i vulnerabilitat a patir 
plagues o malalties. 

La poda permet també adaptar 
el fullatge a la forma més adient 
i a millorar la seguretat a la via 
pública, ja que s’eliminen bran-
ques seques i esqueixades o aque-
lles que afecten edificis, trànsit o 
senyalització.
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Millores al Cementiri 
Municipal

CAPELLADES

Totes les persones que aquests 
dies s’han atansat al Cemen-

tiri Municipal han pogut consta-
tar algunes de les actuacions que 
s’hi han fet recentment. 

A banda de la neteja i adap-
tació per la festa de Tots Sants 
també s’ha sanejat les parets, 
plenes de pintades. S’ha instal-
lat una tanca a l’inici del camí, 
que impedirà l’accés fins a dalt 
amb vehicle a partir de les 7 de 
la tarda i fins l’endemà a les 11 
del matí.

Una altra millora del Cemen-
tiri també ha passat per la substi-
tució d’una part de l’enllumenat 
per uns fanals nous, amb leds, 
que milloren la contaminació 
lumínica i afavoreixen l’estalvi 
energètic.

Recordem que durant tot l’any 
el Cementiri Municipal és obert 
cada dia d’11 a 19 hores.

Enguany, la visita al Cementiri 
ha estat esglaonada, al llarg de 
la setmana hi hagut un degoteig 
constant i durant el cap de set-
mana en cap moment s’ha supe-
rat l’aforament permès degut a 
la pandèmia de la Covid-19. Els 
visitants també han valorat positi-
vament l’ajuda oferta per dos tre-
balladors municipals amb l’escala 
per accedir als nínxols més alts. Se-
gons informa la Policia Local, “l’ac-
cés al Cementiri s’ha fet de mane-
ra totalment esglaonada i moltes 
persones han evitat fer la visita el 
diumenge com és costum cada any. 
Les estades no han sigut llargues, 
només el temps de deixar els rams, 
sense interaccionar amb els altres”.

Igualada Comerç es reuneix 
amb els Mossos d’Esquadra 
i la regidoria de Governació

IGUALADA

Darrerament, Igualada Comerç 
ha mantingut entrevista amb 

els responsables del cos dels Mos-
sos d’Esquadra d’Igualada i amb la 
regidora Carlota Carner per com-
partir la inquietud d’alguns comer-
ciants pel que fa a la seguretat ciu-
tadana. També s’ha volgut inter-
canviar punts de vista i propostes 
de cara a coordinar mesures per als 
mesos vinents.

L’entitat de comerciants ha re-
but recentment algunes denúncies 
per part d’alguns comerços, que 
han estat objecte de furts i d’in-
tents d’obertura de panys. També 
ha crescut la sensació d’insegure-
tat en algunes zones de la ciutat. 
Una vegada detectada aquesta 
inquietud per part d’Igualada Co-
merç, s’ha optat per reunir-se amb 
els responsables de la seguretat a 
Igualada.

La Junta Directiva d’Igualada 
Comerç agraeix la predisposició i 
valora molt positivament les dues 
reunions dutes a terme. En primer 
lloc, per haver pogut transmetre i 

compartir la situació de la segure-
tat. També es destaca el compro-
mís i implicació en la situació, tant 
per part dels Mossos d’Esquadra 
com per l’Ajuntament d’Igualada. 
Els responsables del cos de Mossos 
han fet arribar material informatiu 
per orientar els comerciants i dife-
rents cartells per poder utilitzar en 
zones visibles dels establiments.

En aquestes reunions s’ha acor-
dat mantenir el contacte perma-
nent a tres bandes, a més d’esta-
blir una dinàmica d’estar alerta i 
en contacte amb els comerciants 
per detectar situacions d’insegure-
tat. També s’ha pres el compromís 
d’augmentar la presència policial 
en hores puntes i, sobretot, en les 
hores de tancament dels establi-
ments.

Aquestes accions formen part 
de la dinàmica de l’entitat de co-
merciants per donar solucions i res-
posta a les inquietuds i necessitats 
dels botiguers, a més d’implicar-se 
activament en totes les qüestions 
de ciutat.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a l’Escola Emili Vallès

La Policia Local aixeca 85 actes per incomplir 
mesures de seguretat durant la primera 
setmana amb toc de queda

El PSC Igualada escull nova executiva amb 
Quim Roca de primer secretari

IGUALADA

El regidor de Mobilitat i Sosteni-
bilitat ha anunciat que aquesta 

setmana ja s’ha contractat la ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum a l’edifici de l’Es-
cola Emili Vallès. La seva instal·la-
ció està prevista per aquest mes i 
s’emmarca dins del pla que l’Ajun-
tament d’Igualada està duent a 
terme aquest any en aquest àmbit.

Vives detallava que es tracta de 
plaques per a la generació d’ener-
gia d’autoconsum, la qual cosa 
significa que l’edifici consumeix 
energia que ell mateix produeix 
i que quan no la necessita, l’abo-
ca a la xarxa elèctrica i produeix, 
també, un rendiment econòmic. La 
instal·lació de l’Escola Emili Vallès 
tindrà una potencia de gairebé 11 
Kwp (kilowats pic) i subministrarà 

l’equivalent a 6 tones de CO2 anu-
als, que correspon a l’equivalent 
de 2,71 tones de gasoli anuals.

El regidor ha destacat que 
“conjuntament amb la de l’Espai 
Cívic Centre, on la instal·lació es va 
finalitzar i posar en funcionament 
el passat mes de juliol, i amb les 
que properament es duran a terme 
a la piscina de les Comes, Igualada 
fa un gran impuls aquest any en 
l’ús d’energia fotovoltaica d’auto-
consum”. Vives va recordar que els 
principals avantatges d’aquest ti-
pus d’actuacions són la reducció de 
costos per a l’Ajuntament, atesa la 
disminució en la compra d’energia 
elèctrica i, també el fet “d’avançar 
cap a una ciutat més sostenible”. 
En aquest sentit, afirmava que “es-
tem construint la ciutat que volem, 
estem fem d’Igualada una ciutat 
amable també amb el medi ambi-
ent i una ciutat compromesa amb 
la lluita contra el canvi climàtic”.

IGUALADA

La tinenta d’alcalde i regidora de 
Governació, Carlota Carner, va 

explicar ahir dimecres que durant 
la primera setmana en què ha 
estat vigent el toc de queda noc-
turn, la Policia Local ha aixecat al 
voltant d’un centenar d’actes, 85 
de les quals han estat per incom-
plir les mesures de prevenció i con-
tenció sanitàries decretades arran 
de la pandèmia.

Entrant en el detall, 12 actes 
corresponen a l’incompliment del 
toc de queda. Carner indicava que, 
seguint les indicacions del Depar-
tament d’Interior, durant el primer 
dia, diumenge 26, no es va sanci-
onar, sinó que es van fer actuaci-
ons d’advertiment i pedagogia. A 
banda del toc de queda, la Policia 
Local també ha aixecat 22 actes 
per incompliment d’altres mesures, 
com la distància física de seguretat 
en llocs públics o la limitació del 
nombre de persones assistents a 

trobades, a més de 50 actes per 
incomplir l’obligació de dur mas-
careta i una a un establiment per 
incomplir la limitació en l’exercici 
de la seva activitat.

El balanç de l’actuació de la 
Policia Local durant aquesta set-
mana inclou també la pràctica de 
sis detencions, dues per robatoris 
amb força, tres per desordres pú-
blics i una per atemptat contra un 
agent. Carner va valorar aquest 

dades i afirmava que “a pesar de la 
duresa de les restriccions i de tots 
els esforços que se li demana, en 
general, la ciutadania ha complert, 
un cop més”. I afegia que els qui 
incompleixen les mesures de segu-
retat “són clarament una minoria i, 
des de la Policia Local d’Igualada hi 
estem i hi estarem a sobre, perquè 
no posin en risc tots els esforços de 
la resta de la ciutadania”.

IGUALADA

Socialistes d’Igualada ha escollit 
en assemblea la seva nova exe-

cutiva local. Amb el focus posat 
en les polítiques progressistes, 
ecologistes i feministes, els i les 
militants i simpatitzants socialis-
tes han votat Quim Roca com a 
primer secretari de l’agrupació 
i Clara Casares com a secretària 
d’organització. L’executiva la for-
men persones amb experiència i 
persones joves com Víctor Recio 
que s’incorpora com a secretari de 
comunicació.

Per a fer front a la crisi deri-
vada de la Covid-19, Socialistes 
d’Igualada estableix com a objec-
tiu principal posar el focus en la 
política social perquè ningú que-
di enrere. La crisi sanitària, a més 
d’haver afectat de ple als sectors 
més vulnerables de la societat, ha 
posat de manifest les mancances 
dels serveis públics degut a les re-
tallades constants que aquests han 
patit per part dels governs conser-
vadors del PP, a la Moncloa, i Junts, 
a la Generalitat. Els esforços, doncs, 
es centraran en impulsar un can-

vi més que necessari a Catalunya 
després d’una dècada de processis-
me. L’assemblea també ha posat el 
focus en les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya i en la ne-
cessitat de treballar perquè el PSC 
tingui un ampli suport al país i es 
pugui tornar a prioritzar l’agenda 
social i de serveis públics.

L’agrupació també ha valorat 
molt positivament la tasca feta a 
l’Ajuntament a través d’Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns - Igualada 
Oberta), que encapçala Jordi Cu-
adras com a regidor portaveu del 
grup municipal d’esquerres i pro-
gressista. Com a part d’aquest pro-
jecte ampli i obert a nivell munici-
pal, s’ha valorat molt positivament 
la introducció a l’agenda municipal 
projectes com la creació de nous 
habitatges de lloguer públic des-
prés de 10 anys, la creació de la 
quarta escola bressol municipal a 
la ciutat o la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als equipaments 
municipals.
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ELS PETITS ANUNCIS

•  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.

•  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.

•  ES FAN MENÚS PER PORTAR A DOMICILI, de dilluns a 
divendres. Cuina de mercat. 1r plant + 2n plat + postres + pa 
+ carmanyola reutilitzable = 8,90 euros. Telèfon 656 648 719 
(Antoni).

•  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.

•  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.

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

•  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. 

•  PARKING per a cotxe petit i TRASTER EN VENDA a 
Capellades. Davant Molí Paperer. Tel. contacte 626 387 199.

•  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).

Molí Empresa, el Campus Motor Anoia i 
el Clúster d’Automoció posen en marxa 
novament les seves preacceleradores 
d’automoció
La formació consta de 100 hores lectives subvencionades, serà 100% 
online i els participants rebran el títol d’expert universitari amb 15 
ECTS reconeguts i expedits per la Universitat de Lleida.
Comptarà amb professionals d’empreses i institucions com SEAT, 
FICOSA, RACC, Innovae, Eurecat, Cellnex, Institut Europeu de Disseny, 
Universitat de Lleida, Geomotion Games o Worldsensing.

L’Ajuntament de Martorell, a tra-
vés del Centre de Promoció Eco-

nòmica Molí Fariner, i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, a través del 
Campus Motor Anoia, en col·labo-
ració amb el Clúster de la Indús-
tria de l’Automoció de Catalunya 
(CIAC) i la Universitat de Lleida 
(UdL), impulsen una nova edició 
del programa PRIMER de Preac-
celeració Catalunya Emprèn de la 
Generalitat de Catalunya per coor-
dinar i fer créixer projectes empre-
nedors territorials innovadors d’al-
ta especialització en el sector de 
l’automoció.

En aquesta edició del pro-
grama PRIMER de Preaccelera-
ció, l’Ajuntament de Martorell i 
el Consell Comarcal de l’Anoia, 
junt amb el Clúster de la Indús-
tria de l’Automoció de Catalunya, 
col·laboren per impulsar i donar a 
conèixer de manera conjunta les 
seves preacceleradores centrades 
totes dues en el sector de l’auto-
moció.

Martorell impulsa la segona 
edició de la preacceleradora “AC-
CELERA MARTORELL: Reptes de 
la Indústria 4.0 en l’Automoció”, 
programa de formació tecnològica 
centrat en la indústria 4.0 amb rep-
tes Lean Manufacturing, Digitalit-
zació en l’entorn industrial, Robo-
tització de procesos, IOT, recollida 
de dades, Big Data i Realitat Aug-
mentada i Virtual.

Per la seva banda, el Campus 
Motor Anoia, en la tercera edi-
ció de la seva preacceleradora, 
es continua focalitzant en el ve-
hicle connectat amb el programa 
“CONNECTED CAR LIVING LAB”, 
formació especialitzada orientada 
a les persones interessades a poder 
adquirir coneixements específics 
del vehicle connectat, cooperatiu i 
autònom.

Formació tecnològica 
especialitzada, 
empresarial i mentoria

Els programes formatius es-
pecialitzats “Accelera Martorell” i 
“Anoia Connected Car Living Lab”, 
en aquesta segona edició, consten 
de 100 hores de formació (70 hores 
de formació tecnològica especia-
litzada i 30 hores de formació em-
presarial), tutories amb mentors i 
diferents visites.

Un dels elements destacables 
del programa és el seguiment dels 
projectes per part de professionals 
reconeguts i amb experiència dins 
el sector de l’automoció, fet que 
proporciona una visió molt real de 
l’encaix de la futura empresa.

Enguany, les dues preaccele-
radores presenten algunes nove-
tats respecte les anteriors edicions 
adaptades a la situació actual en 
què ens trobem a causa de la crisi 
de la COVID-19, enguany es realit-
zaran en modalitat 100% ONLINE, 

facilitant als seus participants el 
seguiment del curs de manera vir-
tual.

Una altra de les novetats 
d’aquesta edició és que, gràcies a 
la col·laboració amb la Universitat 
de Lleida, els participants rebran el 
títol d’expert universitari amb 15 
ECTS reconeguts i expedits per la 
Universitat de Lleida. Els dos pro-
grames formatius estan totalment 
subvencionats per Catalunya Em-
prèn de la Generalitat de Catalu-
nya, el Fons Social Europeu, l’Ajun-
tament de Martorell i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, a l’alumnat 
no li suposarà cap cost. Aquesta 
formació també compta amb la 
col·laboració del Clúster de la In-
dústria d’Automoció de Catalunya 
(CIAC) i la Universitat de Lleida. 

Inscripcions
Els programes s’adrecen a per-

sones titulades en Cicles Formatius 
de Grau Superior d’electromecà-
nica de vehicles, titulats o estudi-
ants de Graus Universitaris d’Engi-
nyeria, professionals d’empreses 
i emprenedors/res interessats a 
adquirir una formació específica i 
crear un projecte nou dins el sector 
de l’automoció.

Els interessats poden optar a 
un dels dos programes o realitzar 
els dos de manera simultània, ja 
que estan dissenyats per tal de po-
der compaginar els dos. Els parti-
cipants desenvoluparan la solució 
a un dels reptes seleccionats amb 
l’objectiu d’adquirir habilitats i co-
neixements necessaris per posar 
en marxa aquestes iniciatives em-
presarials.

Per inscriure’s al programa “Ac-
celera Martorell” s’ha de visitar el 
web www.acceleramartorell.cat. 
Per inscriure’s al “Connected Car 
Living Lab” s’ha de fer a través del 
correu electrònic aeo@anoia.cat.

L’inici dels programes està pre-
vist per al mes de novembre de 
2020 i la seva finalització al mes de 
març de 2021.

mailto:aeo@anoia.cat
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Se celebrarà del 24 al 29 de novembre 
El Zoom Festival atorga el 
Premi d’Honor a Jordi Évole
El periodista és reconegut per ser un referent 
de la televisió de qualitat

La 9a edició del Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació, posarà el focus al Connecta: 
un espai de trobada que uneix oferta i 
demanda de feina
Tindrà lloc del 16 al 20 de novembre i, a causa de la COVID-19, es farà 
a través d’una plataforma digital

Per 9è any consecutiu, l’Ajun-
tament d’Igualada i la Unió 

Empresarial de l’Anoia organitzen 
el Prepara’t, la Setmana de l’Ocupa-
ció d’Igualada i que tindrà lloc del 
16 al 20 de novembre a la ciutat. 
Degut a les circumstàncies actuals 
generades per la pandèmia de la 
COVID-19, l’edició d’enguany es rea-
litzarà a través d’una plataforma 
digital. 

Durant la presentació d’aquesta 
edició als mitjans de comunicació, el 
regidor de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Marcé, ha mostrat la seva satisfacció 
d’organitzar novament el Prepara’t, 
“un fet que constata la seva con-
solidació i que és a la vegada, una 
mostra que aquest projecte és molt 
important i necessari per a la ciutat, 
sobretot, davant la situació econò-
mica i empresarial generada per la 
pandèmia de la COVID-19”.  

La ciutat d’Igualada 
registra 2.813 persones 
aturades

En aquesta línia, el regidor ha 
especificat que en l’actualitat, la co-
marca de l’Anoia té un atur regis-
trat del 16% amb una representació 
d’un total de 8.731 persones atura-
des a la comarca; especialment, a 
la ciutat d’Igualada, el percentatge 
d’atur registrat és del 14,70% i que 
equival a 2.813 persones aturades. 
Marcé ha afirmat que des del con-
sistori com des de la patronal, “ens 
preocupa i ens ocupa la situació dels 
nostres ciutadans, treballadors i tre-
balladores i les empreses de la ciutat 
i acompanyar-los i ajudar-los en tot 
el que estigui a les nostres mans 
davant aquestes circumstàncies. La 
situació de la COVID-19 ha obert les 
portes a un nou model de treball 
i noves maneres de treballar que 
comporta molts reptes, com la ne-
cessitat vital de les eines informàti-
ques, ja sigui per teletreballar o per 
fer una entrevista de feina i amb el 
Prepara’t volem posar fil a l’agulla a 
tot això. També els volem ajudar a 
conèixer de primera mà les tendèn-
cies del mercat laboral, motivar-los 
en la recerca de feina, i que puguin 
rebre els millors consells de la mà de 
professionals especialistes en el seu 
àmbit. I especialment, volem posar 
èmfasi en ajudar a assolir els canvis 
actuals produïts per la COVID-19 i 
ensenyar com de les dificultats es 
poden convertir en oportunitats en 
la recerca de feina”, ha afirmat el 
regidor. 

Prepara’t: Crear ocupació i 
prosperitat, actual i futura 

Tanmateix, la gerent de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Paula Arias 
ha exposat que perquè les empreses 
siguin més competitives en els seus 
mercats, “necessitem professionals 
competitius i experts. És per això 
que des de la UEA agraïm la mà es-
tesa amb l’Ajuntament d’Igualada, 
i el poder unir ocupació i empresa, 
per donar resposta a una necessitat 
empresarial, i brindar oportunitats 
de treball”i també ha afegit dient 
que “hem de seguir implicant-nos 
amb la societat, a través de projec-
tes socials, amb la voluntat d’ajudar 
a inserir laboralment a les persones 

que estan en situació d’atur o que 
simplement, volen un canvi a la seva 
vida professional. Hem de fer tot el 
possible per ajudar a crear ocupació 
i prosperitat, actual i futura i el Pre-
para’t, sense cap mena de dubte, és 
el millor escenari per donar les eines 
a la societat per trobar feina”.

El Prepara’t d’enguany pivotarà 
sobre dues propostes clarament di-
ferenciades: en primer lloc, dilluns 
16 i dimarts 17 de novembre, es de-
dicarà a accions i sessions formatives 
gràcies a les ponències de diversos 
ponents de renom en l’àmbit de 
la motivació, els recursos humans, 
l’empresa i l’ocupació com: Marta 
Zaragoza, Mónica Mendoza i Carlos 
Bella. I el dimecres 18, dijous 19 i 
divendres 20, tindrà lloc una vegada 
més, el Connecta: el punt de tro-
bada entre empreses que cerquen 
personal per a les seves empreses i 
persones que busquen feina. 

En aquest sentit, el Prepara’t 
arrencarà el proper dilluns 16 de 
novembre, de 9.30h a 10.15h, amb 
la conferència “El mercat laboral 
a l’Anoia”, on el regidor de Dina-
mització Econòmica a l’Ajuntament 
d’Igualada, Jordi Marcé, i el presi-
dent de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Joan Domènech, exposaran 
com la situació de la crisi sanitària 
generada per la COVID-19 ha im-
pactat en el mercat laboral; però en 
clau positiva i constructiva: explica-
ran quins sectors empresarials es-
tan creixent, i a la vegada, donaran 
eines per ajudar a assolir els canvis 
actuals produïts per la pandèmia i 
convertir-ho en oportunitats en la 
recerca de feina.  

Seguidament, el mateix dilluns, 
tindrà lloc la ponència “Quin és el 
futur que ens espera? Estratègies 
per liderar el nostre projecte de vi-
da” amb Marta Zaragoza, econo-
mista, assessora, formadora, confe-
renciant i investigadora en l’àmbit 
de l’emprenedoria, l’ocupabilitat i 
l’empresa.

D’altra banda, el proper di-
marts dia 17 de novembre, de 9.30h 
a 10.45h tindrà lloc la conferència 
“Motivació en la recerca de feina 
en temps de COVID-19” a càrrec 
de Mónica Mendoza, conferenciant 
internacional, formadora, experta 
en intel·ligència emocional, moti-
vació, vendes i creixement. Segui-
dament, de 11h a 12h tindrà lloc el 
taller “Com fer un CV d’impacte” a 
càrrec de Carlos Bella, docent uni-
versitari, conferenciant, consultor i 
formador en habilitats directives i 
intel·ligència emocional. El mateix 

Bella, de 12:15h a 13h, durà a terme 
la següent sessió formativa: “Com 
preparar-te per a una entrevista vir-
tual”. 

Torna el Connecta: l’espai 
de trobada entre oferta i 
demanda de feina

Seguint l’èxit de la darrera edi-
ció, el Prepara’t d’enguany tornarà 
a comptar amb el punt de trobada 
entre empreses que cerquen perso-
nal per a les seves plantilles i perso-
nes que busquen feina. L’any 2019 
només es va dedicar un sol dia al 
connecta, i gràcies a la seva bona 
acollida per empreses i treballadors 
i treballadores, enguany el Connec-
ta comptarà amb tres dies. 

Pel que fa a l’acollida d’en-
guany d’aquesta iniciativa, Arias ha 
afegit dient que “a data d’avui, te-
nim empreses interessades en par-
ticipar al Connecta, en la que ens 
demanen fins ara, 16 perfils que 
cerquen les empreses”. En aquest 
sentit, les vacants són les següents: 
programadors, caps de projectes, 
operaris de manteniment amb 
experiència en processos industri-
als, operari repartidor de produc-
te, camioner, responsable logístic, 
administratiu amb idiomes, tècnics 
de producció, enginyers mecànics, 
directors de logística. En la matei-
xa línia, la gerent de la Unió Em-
presarial de l’Anoia ha animat a les 
empreses anoienques a participar 
en aquesta edició per presentar les 
seves ofertes laborals. 

El Connecta funcionarà a través 
d’un llistat a la web de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i les persones in-
teressades s’apuntaran prèviament 
a través d’un formulari on indicaran 
el nom de l’empresa i la vacant que 
volen apuntar-se per poder fer l’en-
trevista online. Des de l’organitza-
ció, se’ls assignarà una hora per a 
fer l’entrevista i se’ls informarà de 
la part tècnica de la connexió. Prèvi-
ament, l’organització del Prepara’t 
haurà coordinat i donada una cita 
prèvia a les persones interessades a 
entrevistar-se amb les empreses.

Totes les activitats del Prepara’t 
es realitzaran de forma virtual. Per 
conèixer els detalls de la platafor-
ma, cal inscriure’s prèviament. Les 
inscripcions al Prepara’t s’han de 
realitzar a través de la pàgina web 
de la Unió Empresarial de l’Anoia 
www.uea.cat  especificant el dia i 
l’activitat a la qual es vol assistir, i 
bé, per mitjà de correu electrònic 
a uea@uea.cat o per telèfon al 93 
805 22 92. 

IGUALADA

El Zoom Festival Internacional 
de Continguts Audiovisuals de 

Catalunya atorga el Premi d’Ho-
nor, un dels més prestigiosos del 
palmarès del certamen, al perio-
dista, presentador i guionista 
Jordi Évole. Un guardó que serà 
entregat al cornellanenc en la gala 
virtual de cloenda del festival, el 
dissabte dia 28 de novembre. El 
Zoom Festival se celebrarà del 
24 al 29 de novembre en format 
virtual, a través de la plataforma 
“Zoom Live” dins la web de l’esde-
veniment.

La direcció del festival de con-
tinguts audiovisuals ha decidit re-
conèixer Évole per ser un “referent 
de la televisió de qualitat, rein-
ventant-se i adaptant els formats 
televisius a cada temps”. En la ves-
sant més periodística es destaca la 
seva “cerca de la veritat” que l’ha 
convertit en “sinònim de qualitat”, 
i és que la firma de Jordi Évole, 
apunten, és avui “garantia de pro-
fessionalitat en l’àmbit del perio-
disme i la comunicació audiovisu-
al”. El reconeixement és, també, 
per “la seva evolució professional” 
com a conductor de programes te-
levisius i com a productor.

Pel que fa a treballs recents del 
periodista, el Zoom Festival s’ha 
fixat en els “Especial coronavirus” 
de Lo de Évole, una aposta per 
la part més personal i íntima en 
aquest format d’entrevistes con-
finades, amb converses amb per-
sones anònimes però també amb 
personatges coneguts, com Rosa 

Maria Sarda, l’expresident urugua-
ià Pepe Múgica o la cantant Ro-
salía.

Évole, amb una amplia trajec-
tòria a televisió, ha passat per di-
versos programes de la productora 
El Terrat, com La cosa nostra o Bu-
enafuente. Si bé va fer el salt com 
a periodista de referència amb el 
programa Salvados, de La Sexta, 
un programa referent en l’àmbit 
de la crítica social. En aquest es-
pai, Évole hi va portar personatges 
com el president de Veneçuela, Ni-
colás Maduro, o el Papa Francesc. 
El 2015, Jordi Évole va fundar la 
productora Producciones del Bar-
rio, juntament amb Ramon Lara. 
Com a darrer treball destaca la 
producció “Eso que tú me das”, el 
documental sobre Pau Donés, pro-
duït per Atresmedia i Producciones 
del Barrio i distribuït per Warner 
Bros España, que ha estat un èxit 
a taquilla.

Zoom Festival
El Zoom Festival és el festival 

internacional que dona visibilitat 
als continguts audiovisuals de qua-
litat, en diversos formats i creats 
per a tot tipus de plataformes, des 
de la televisió fins a espais digitals. 
La Secció Oficial del festival recull 
propostes de ficció, programes 
d’entreteniment, informatius, cul-
turals i divulgatius o esportius, que 
opten als Premis Zoom. El festival 
Zoom també premia els continguts 
audiovisuals a les xarxes socials, 
amb els premis Millor Youtuber i 
Millor Instagramer.

Foto de: Producciones del Barrio
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Calces de cotó  
3 x 7,50€

Pijames home/dona 
des de 21,95€

Samarretes interior 
des de 4,95€

Pantys  
des de 2,50€

Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08
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Propers concerts i 5a edició 
del Festival d’Orgue

L’AECC-Catalunya contra el Càncer celebra 
de forma virtual el I Congrés de Persones 
amb Càncer i Família
Se celebrarà el proper 10 de novembre i es podrà accedir-hi prèvia 
inscripció

GOS PERDUT 

 
CREUAT DE PINSCHER, PERDUT EL 12/10/20 

ZONA MASQUEFA, LA BEGUDA,  
SANT ESTEVE SESROVIRES 

NO INTENTAR AGAFAR 
NECESITA MEDICACIÓ 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ: 
699182304 – LUISA 
670316822 – PERE 

MOLTES GRÀCIES! 
 
 

CAPELLADES

El calendari marca dues cites des-
tacades a Capellades durant el 

mes de novembre. D’una banda 
es commemora el 25N per denun-
ciar la violència masclista que en 
aquesta època de pandèmia no ha 
parat de pujar.

D’altra banda se celebra Santa 
Cecília i enguany, sempre que la 
situació ho permeti, es faran diver-
ses actuacions musicals entre les 
quals destacarà la cinquena edició 
del Festival d’Orgue.

Per al 25N es podrà gaudir de 
l’Anna Andreu amb un concert a 
La Lliga el dia 27 i amb la Núria 
Graham el diumenge 29. La reser-
va d’espai s’ha de fer a entrapolis.
com, i es seguiran totes les restric-
cions i protocols establerts actual-
ment per garantir que la cultura 
sigui el màxim de segura possible.

Les mateixes premisses se se-
guiran per les 3 actuacions del Fes-
tival d’Orgue amb la Coral Càrmina 
el diumenge 22, els Barcelona Gòs-
pel Messengers el diumenge 29 i 
els Cor Arsinnova el diumenge 6 de 
desembre.

En aquest sentit, el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, destaca que 
“Capellades continua programant 
activitat cultural, amb totes les 
mesures de seguretat que calguin 
en cada moment, per descomptat, 
però sense renunciar mai a poder 
gaudir d’una oferta cultural de mú-
sica, teatre, etc. ambiciosa i de qua-
litat. Ara més que mai, la cultura 
és essencial i és responsabilitat dels 
ajuntaments susprendre-la quan 
sigui inevitable, sí, però també re-
prendre-la i fer-la segura i propera 
cada cop que sigui possible. La nos-
tra gent s’ho mereix.»

El proper 10 de novembre es 
desenvoluparà el I Congrés de 

Catalunya de Persones amb Càn-
cer i Familiars organitzar per l’AE-
CC-Catalunya contra el Càncer. 
L’esdeveniment, que en aquesta 
ocasió serà digital i adaptat a la 
situació actual de pandèmia, està 
limitat a 2.000 inscripcions que es 
poden realitzar al webbit.ly/con-
gresAECCCatalunya.

Aquest congrés pretén crear 
un espai on poder compartir in-
formació i experiències a través de 
taules de diàlegs, conferències i 
tallers, com la taula rodona sobre 
“Seqüeles del càncer”, on s’abor-
daran qüestions relacionades amb 
les seqüeles fisiològiques i psico-
lògiques de la malaltia i, a més, 
es comptarà amb l’experiència del 
testimoni d’una pacient.

En tots aquests, participaran 
experts dels àmbits sanitari i cien-
tífic, professionals de l’organitza-
ció i pacients, amb la finalitat de 
donar resposta a les necessitats de 
les persones amb càncer i les seves 
famílies. En aquesta edició, a més, 
el programa dedicarà un espai es-
pecial a l’anàlisi de l’impacte de la 
Covid en el càncer.

El congrés celebra la seva pri-
mera edició de forma virtual a cau-
sa de les restriccions derivades de 
la pandèmia actual i serà inaugu-
rat pel president de l’AECC, Ramón 
Reyes. Per la seva banda, Pilar Cort, 
representant autonòmica de Cata-
lunya de l’AECC, serà l’encarrega-
da de clausurar l’acte.

Totes les persones inscrites 
podran participar en el congrés 
a través d’una plataforma digi-
tal i, aquells que no hagin pogut 
registrar-se, podran seguir-lo en 
streaming pel canal de YouTube de 
l’associació.

Altres comunitats autònomes, 
com Balears, Extremadura i Ma-
drid, celebraran el seu Congrés de 
Persones amb Càncer i Familiars 
els propers 9, 11 i 12 de novembre, 
respectivament.

67 anys d’experiència en 
la lluita contra el càncer

L’AECC és l’entitat de referèn-
cia en la lluita contra el càncer des 
de fa 67 anys. Dedica els seus es-
forços a mostrar la realitat del càn-
cer a Espanya, detectar àrees de 
millora i posar en marxa un procés 
de transformació social que per-
meti corregir-les per obtenir un 

abordatge del càncer integral i 
multidisciplinari.

L’AECC integra pacients, fami-
liars, persones voluntàries i pro-
fessionals que treballen units per 
prevenir, sensibilitzar, acompanyar 
a les persones afectades i finan-
çar projectes de recerca oncològica 
que permetran un millor diagnòs-
tic i tractament del càncer. Avui 
dia, és l’entitat social que més fons 
destina a investigar el càncer, amb 
70 milions d’euros destinats a 380 
projectes de recerca. Estructurada 
en 52 seus provincials, i present en 
més de 2.000 localitats espanyoles, 
compta amb més de 23.000 volun-
taris, 388.000 socis i quasi 1.000 
professionals. Durant el 2018, l’AE-
CC ha atès 490.981 persones afec-
tades per la malaltia.

L’AECC de Barcelona, amb seu 
a Travessera de les Corts, 268, ges-
tiona els seus propis recursos, des-
tinats a programes i ajudes que 
destinen íntegrament al seu àmbit 
d’actuació. L’AECC de Barcelona és 
present actualment en més de 90 
municipis de la província.

Els objectius principals de l’AE-
CC-Catalunya Contra el Càncer són: 
suport al malalt de càncer i la seva 
família; la prevenció del càncer i la 
promoció de la salut; el foment de 
la recerca oncològica de qualitat i 
propera al pacient; aquesta missió 
és possible gràcies als programes 
de voluntariat; i la mobilització so-
cial i de recursos i la sostenibilitat 
econòmica de l’entitat.

Els alumnes escolars recorden el 
confinament amb una exposició itinerant 
al Museu i a la Biblioteca

Nou curs de l’Aula TIC per 
crear i optimitzar un perfil 
d’empresa a Instagram i a 
Twitter 

IGUALADA

Amb el títol «Un trimestre 
confinats» ja es pot visitar, 

al Museu de la Pell d’Igualada i 

Comarcal de l’Anoia, una exposi-
ció que pretén ser una mostra de 
les activitats fetes pels alumnes 
de diverses escoles igualadines 

durant el trimestre de confina-
ment. Tots aquests materials han 
estat facilitats pels diferents cen-
tres educatius, que van respon-
dre a la crida del Departament 
d’Ensenyament de l’Ajuntament 
d’Igualada. Concretament, hi 
han participat les escoles Anoia, 
Àuria, Dolors Martí, Garcia Fossas, 
Mowgli, Gabriel Castellà, Ramon 
Castelltort, Escola Pia, Mare del 
Diví Pastor, Col·legi Jesús Maria, 
Maristes Igualada, Institució Igua-
lada i INS Joan Mercader.

El 12 de març les escoles i ins-
tituts de la ciutat van haver de 
tancar precipitadament amb mo-
tiu del confinament de la Con-
ca d’Òdena. Aquesta situació no 
s’havia produït mai abans i els 
centres van haver d’adaptar-se 
a una nova manera d’ensenyar 
i acompanyar els infants i joves, 
tant a nivell acadèmic com emo-
cional.

Els alumnes d’aquestes esco-
les van plasmar vivències i refle-
xions en el centenar de dibuixos 
i escrits que s’han recollit i s’han 
agrupat amb frases com aquesta: 
«l’art i la creativitat van donar 
color a les nostres vides». Aques-
ta exposició serà itinerant i es 
podrà visitar a les encavallades 
del Museu fins al 4 de desembre 
i, del 10 de desembre al 8 de ge-
ner, a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

VILANOVA DEL CAMÍ

Un nou curs s’afegirà aquest 
mes de novembre als que ha 

organitzat Promoció Econòmica 
sobre noves tecnologies. Es trac-
ta d’una formació de tres matins 
adreçada a autònoms i persones 
empresàries que volen donar a 
conèixer els seus productes i ser-
veis a través d’Instagram o Twit-
ter. 

Durant tres dies, coneixeran 
el funcionament bàsic per publi-
car continguts i gestionar la co-
munitat d’aquestes dues xarxes 
socials per fer-les créixer. També 

podran aprendre a crear concur-
sos i campanyes publicitàries a 
través d’aquestes dues aplicaci-
ons. 

És un curs de 13 hores i mitja. 
Les classes es faran els dilluns 16, 
23 i 30 de novembre, als matins, 
de 9.30 a 14.00 h, i les impartirà 
Emilio Rodríguez Miras, coach 
professional de l’empresa Coac-
hing Tecnológico.

Fomentar l’aprenentatge 
de les noves tecnologies

L’Aula TIC és una iniciativa 
emmarcada en la formació pro-
fessional, per tal de contribuir a 
l’aprenentatge d’eines informà-
tiques que puguin ser útils en el 
món laboral.

Aquesta setmana ha comen-
çat també un curs per aprendre 
a dissenyar campanyes de màr-
queting a través de Mailchimp. 
I aquest novembre es fa un al-
tra formació per poder obtenir 
la certificació dels coneixements 
TIC amb l’examen ACTIC.

Aquests cursos són gratuïts i 
estan subvencionats per la Dipu-
tació de Barcelona. Per sol·licitar 
més informació es pot contac-
tar amb Promoció Econòmica al 
Centre d’Innovació Anoia, per 
telèfon al 938054411 (ext. 5) o 
enviant un correu electrònic a 
peconomica@vilanovadelcami.
cat

Aula TIC 
Club de feina
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Ajudes per fer reformes a casa
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Els departaments d’Acció Social i 
Urbanisme de l’Ajuntament dels 

Hostalets de Pierola treballen con-
juntament en el marc del «Progra-
ma d’Arranjament d’Habitatges» 
de la Diputació de Barcelona. Un 
programa que dona suport econò-
mic especialment destinat a per-
sones grans o amb algun grau de 
discapacitat.

Aquest programa té la finalitat 
de promoure l’autonomia perso-
nal i millorar la qualitat de vida 
al domicili de les persones grans 
i de les persones amb minusvali-
desa, per a garantir les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, higiene, 
habitabilitat i eficiència energètica 
mínimes dels habitatges objecte de 
les intervencions.

Intervencions incloses en 
el programa

Banys: afavorir l’accessibilitat i 
facilitar la higiene personal (subs-
titució de banyera per plat de dut-
xa, tractament antilliscant de pavi-
ments, adaptació del lavabo, canvi 
d’aixetes, entre d’altres).

Cuines: intervencions orienta-
des a millorar les condicions de se-
guretat i facilitar les activitats de la 

vida diària a la cuina (substitució 
de placa de gas/butà per plaques 
elèctriques o altres elements de 
cocció, tractament antilliscant de 
paviments, adaptació del mobiliari, 
canvi d’aixetes, entre d’altres).

De caràcter general: interven-
cions adreçades a realitzar adapta-
cions i/o  proporcionar suports en 
l’entorn general del domicili per 
facilitar la mobilitat general de la 
persona (ampliacions de portes, 
eliminació de graons, instal·lació 
d’ajudes tècniques, entre d’altres).

Actuacions complementàries 
de millora de l’eficiència energèti-
ca dels domicilis: petites interven-
cions que puguin complementar 
els arranjaments realitzats i que 
tinguin com a finalitat la millora 
energètica dels domicilis.

Ajudes tècniques: productes 
fabricats especialment per perme-
tre o facilitar la realització de de-
terminades accions de la vida quo-
tidiana, de tal manera que sense 
el seu ús, seria impossible o molt 
difícil per a la persona poder-les 
realitzar.

Qui ho pot demanar
Persones de 65 anys o més, pre-

ferentment amb discapacitat, en 

situació de dependència o amb in-
suficiència de recursos econòmics.

Persones més grans de 80 anys 
que visquin soles o amb una altra 
persona gran.

Persones menors de 65 anys 
amb necessitats especials pel que 
fa a la seva capacitat física o psí-
quica per a desenvolupar les activi-
tats de la vida diària dins la llar (no 
és imprescindible certificació del 
grau de discapacitat).

La persona interessada, o bé 
els seus familiars, cal que demanin 
hora amb la Treballadora Social 
trucant a l’ajuntament en horari 
d’oficina o adreçant-se a recepció.

Documentació que cal aportar 
a la visita: DNI, passaport o NIE. 
Document acreditant els ingres-
sos que perceben els integrants 
de l’immoble a reformar. Certificat 
mèdic on hi constin les patologies 
de la persona/es sol·licitant/s (op-
cional).

Termini de presentació
Aquest any el termini de pre-

sentació de les sol·licituds s’ha 
allargat, a conseqüència de la pan-
dèmia, fins al 20 de novembre (in-
clòs). Les obres s’executaran abans 
del 31 de març de 2021.

A l’AUGA, Júlia Valera i la 
campanya contra la Covid-19 
al Senegal

IGUALADA

El proper dilluns 9 de novembre, 
a les 18.00 h, visitarà l’AUGA 

Júlia Valera, la qual parlarà de la 
campanya de sensibilització porta-
da a terme, en motiu del Covid-19, 
al centre sanitari de Sokone, al 
Senegal.

Aquest acte està inclòs en les 
activitats que, en el marc de l’Oc-
tubre Solidari, es realitzen a la ca-
pital de l’Anoia.

El covid-19 ens ha posat a pro-
va a tot arreu del món. La tecno-
logia, la creativitat i l’entorn han 
afavorit els mecanismes de lluita 
contra la pandèmia i han instaurat 
maneres de fer que han arribat per 
quedar-se. Com s’ha intentat mi-
llorar la seguretat sanitària a po-
bles de la zona rural de Senegal? 
Quines limitacions existeixen? Com 
s’enfronten petits centres sanitaris 
amb recursos gairebé inexistents? 
Ens ho explica la Júlia Valera, vo-
luntària d’Educació Solidària i met-
gessa, a través de la seva feina al 
poble de Sokone, Senegal.

La Júlia Valera és voluntària 
d’Educació Solidària, amb la qual 
ha participat, durant 4 anys, en 
les activitats de lleure a la zona de 
Sokone. És graduada en medicina 
i va realitzar les seves pràctiques 
a dos centres senegalesos: una 
clínica privada a Dakar i l’hospi-
tal públic de Sokone. La xerrada 
sintetitza una proposta de sensi-
bilització d’higiene de mans per 
tal de reduir certes malalties que 

arriben a l’hospital i a la vegada 
per tal de millorar tècniques al 
centre. Aquesta proposta és fruit 
d’una anàlisi de l’estada de la Júlia 
a l’hospital i no s’ha fet efectiva, 
però seria ideal per combatre la 
Covid i altres malalties infeccioses.

Programa d’AUGA fins al 
desembre

La Junta de l’AUGA ja té de-
finit el programa de les sessions 
d’aquest curs, fins a final d’any.

Així per dilluns vinent hi ha 
prevista la conferència de la Júlia 
Valera.

Dia 16 de novembre: Jessica 
Neuquelman i David Vila – “Llen-
guaferits”. Una catalanofrancesa 
de Dunkerque i un català de Saba-
dell ens descobreixen els secrets de 
les llengües.

Dia 23 de novembre:  Adrià Vá-
zquez – “Nois acollits durant la 
guerra civil a la Pobla de Clara-
munt”.

Dia 30 de novembre: Marc Ma-
cià – “La vaga de La Canadenca”.

Dia 14 de desembre: Lídia Ca-
talà i Salvador Oliva – “Josep Cam-
peny. Un escultor igualadí”. 

Dia 21 de desembre: Opinió i 
música; el soci té la paraula.

Recordem que totes les activi-
tats seran retransmeses a les 6 de 
la tarda pel Canal Taronja Anoia 
i per la web de la Universitat de 
Lleida, http://www.udl.cat/ca/ser-
veis/culturals/decasaestant.

Sessió on-line dels Dimarts Disrutpius
TransfoLAB BCN, el futur de la fabricació 
i la sostenibilitat
IGUALADA

Nada Tozija és partner/architec-
ture i Co-fundadora del Trans-

foLAB BCN, un centre dedicat als 
professionals creatius de Barcelona 
centrat en el disseny, la innova-
ció, la producció i l’experimentació 
amb els residus, l’economia circular 
i la sostenibilitat mediambiental. 
És arquitecta de vocació, té estu-
dis de màster en Negocis i Comerç 
Internacionals a la Universitat 
d’Orleans, França, i un màster en el 
Programa d’Estudis Independents 
del MACBA-UAB. La seva experi-
ència internacional s’estén des de 
estades curtes a Tunes, Brasil i Gal-
les, projectes de desenvolupament 
urbà als EUA, disseny de vil·les a 
Mallorca o projectes d’edificació i 
interiorisme a Macedònia.

Després de l’experiència en 
pràctiques contemporànies de dis-
seny i producció, i amb la intenció 
de desenvolupar un enfoc més res-
pectuós amb el medi ambient, es 
va interessar pel disseny sostenible 

i ecològic, l’economia circular i la 
transformació/reutilització d’ob-
jectes i materials, a la vegada com-
binats amb la fabricació. Els seus 
interessos es van traslladar a la cre-
ació de Transfodesign, un estudi de 
disseny i fabricació enfocat a l’eco-
nomia circular, i posteriorment, a 
la fundació del transfoLAB BCN, el 
primer centre de recerca sobre els 
residus.

En paraules de Nada Tozija, es-
tem vivint una època en què el 

canvi climàtic i el problema amb 
els residus és cada vegada més evi-
dent. Per altra banda, estem vivint 
un canvi de paradigma, que s’en-
foca a rebre un servei cada vega-
da més personalitzat, s’aposta per 
una fabricació o per una venda 
de productes locals i sostenibles. 
Des de TransfoLAB BCN es proposa 
investigar diferents propostes per 
tal d’unir la sostenibilitat amb la 
fabricació i el disseny.

Dimarts a través de 
l’aplicació Jitsi

Una nova disrupció està ser-
vida, aquesta vegada en format 
virtual a través de l’aplicació JITSI. 

Dimarts, 10 de novembre a les 
8 del vespre. 

S’informarà de l’enllaç a les 
xarxes socials i al canal de Whats-
app dels Dimarts Disruptius al qual, 
s’hi pot fer la subscripció enviant 
un missatge (621 22 04 84). Més 
informació al web dimartsdirup-
tius.cat.

Nova exposició al Museu 
Molí Paperer

AUTHENTIC
OUTLET

REMATADA
15€, 25€, 35€

Gràcies per venir!
Tel. 93 804 26 68

Av. Balmes, 14
Igualada

TANQUEM 
A FINALS DE 
NOVEMBRE

CAPELLADES

“Paisatges d’instants”, de Massi-
mo Latte, és la nova exposició 

que es pot veure aquest mes de 
novembre a la primera planta del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

Aquesta exposició comissariada 
per Daniela Colafranceshi arriba a 
Capellades després de passar per 
la Casa de Cultura Les Bernardes. 
Les pintures sobre paper Esbos-
sos minerals formen part de dues 

sèries d’obres que l’artista Mas-
simo Latte va iniciar el 2014 i en 
les quals encara treballa: Passag-
giminerali (Transicions minerals) i 
Paesaggid’istanti (Paisatges d’ins-
tants).

Segons destaca el mateix ar-
tista, “Els Passaggiminerali són ex-
tensions de color i es produeixen 
com un respir, el respir de la ma-
tèria. En un instant, un batec. El 
batec de la matèria. Un vaivé per-
petu i repetitiu, però mai idèntic a 
si mateix; variacions infinites a les 
quals no es pot afegir res perquè 
no es pot arribar mai a la ‘cosa’.

En canvi, els Paesaggid’istan-
ti són la prova d’una voluntat de 
transformació del temps en espai 
i, a la vegada, la negació de la vo-
luntat. Una mena de geografies 
temporals. Un avançar confiant 
l’acte de fer i desfer la pintura al 
rigor, a l’atzar i al temps, perquè 
estripar i, després, recompondre 
els fragments és com el magma 
que es petrifica: ‘unitats mínimes i 
fragments d’un paisatge-mosaic’.”

Despacho profesional dedicado a la prestación 
de servicios fiscales, contables y jurídicos, 

con más de 35 años de experiencia, 

PRECISA:

ASPIRANTE A AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Se precisa;
- Conocimientos ofimáticos de programas de Microsoft Office. 

- Conocimientos o titulación en Administrativo.
- No se requiere experiencia previa.

Se valorará:
- Conocimientos ofimáticos de programas de Office.

- Dinamismo y proactividad en el trabajo.
- Disposición horaria.

- Carnet o permiso de circulación de moto.
- Presencia.

Interesados deben remitir currículum con fotografía a: 
asesoriaigualada@gmail.com

http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
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Els Tallers de “Cuina sense pares” de la 
Diputació, arriben a la comarca
La Diputació de Barcelona torna 

a organitzar tallers de “Cuina 
sense pares” després que aquesta 
activitat s’hagués de posposar 
a causa de l’alerta sanitària del 
coronavirus. Tot i així, el calenda-
ri programat està sotmès a canvis 
o anul·lacions.

Així d’entre els 14 munici-
pis de la província de Barcelona 
on s’ha programat l’activitat, hi 
ha els de la comarca de l’Ano-
ia, Vallbona, Santa Margarida de 
Montbui i Cabrera d’Anoia.

Els tallers de “Cuina sense pa-
res” estan pensats perquè joves 
a partir de 14 anys s’acostin al 
món culinari a través de receptes 
saludables i fàcils de dur a terme, 
amb l’objectiu d’animar-los a po-
sar-se el davantal.

L’activitat té una durada de 
dues hores, durant les quals es 
donen un seguit de consells so-
bre alimentació i s’elaboren plats 

fàcils, ràpids, saludables i eco-
nòmics. Durant la classe pràcti-
ca també es difon el web www.
cuinasensepares.cat, amb dife-

rents recursos sobre alimenta-
ció saludable. Entre altres con-
tinguts, s’hi pot trobar un recull 
de receptes complementat amb 
un vídeo que mostra el procés 
d’elaboració de cada plat. També 
es pot seguir a través del canal 
Instagram.

Aquests tallers són una de les 
activitats que Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments per fomentar es-
tils de vida saludables entre els 
joves.

Activitats programades 
a l’Anoia

A Vallbona d’Anoia, el taller 
està programat pel dia 9 a les 17 
h, al Punt Jove Vallbona d’Anoia 
(c/ Major, 110).

A Santa Margarida de Mont-
bui, el dia 12 es realitzaran 2 
tallers, a les 10.20 h i a les 12.30 
h, i el dia 26 se’n faran 2 més, a 
les 10.20 h i a les 12.30 h, a l’INS 
Montbui (c/de la Mercè, 9).

A Cabrera d’Anoia, serà el 
dia 24  a les 17 h, al Local Social 
de Canaletes (Passatge del Sol, 
s/n).

Inscripcions per als Plans 
d’Ocupació
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Obert, fins al 16 de novembre, 
el període d’inscripció per a 

l’ocupació de 4 places d’operaris 
d’obres, 1 de neteja viària i 3 de 
neteja. Les sol·licituds es poden 

presentar a les oficines de l’Ajun-
tament mitjançant imprès que es 
facilitarà al mateix Ajuntament, 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i 
també dijous de 17 a 19 hores.

Ajuts escolars
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Fins al 27 de novembre es podran 
presentar les sol·licituds per 

optar a les beques que atorga 
l’Ajuntament dels Hostalets entre 
estudiants del municipi i que van 
dels 50 als 325 euros. Es tracta 
d’unes ajudes per a l’escolarització 
que, enguany, es concedeixen a 
l’alumnat de fins a 25 anys (inclo-
sos) i que cursen d’Educació Infan-
til a estudis universitaris o màsters. 
Se’n pot beneficiar tot l’alumnat 

empadronat al municipi en el marc 
d’una partida pressupostària que 
pot reduir les quantitats de for-
ma proporcional si la demanda 
supera l’import. Les sol·licituds han 
d’aportar els justificants sobre les 
despeses en cost de llibres, dispo-
sitius informàtics i quotes de mate-
rial per als qui no utilitzin llibres, 
rebuts mensuals i matrícula. Cal 
incloure les dades de l’alumne així 
com la documentació bancària per 
rebre la compensació econòmica.

Formació per trobar feina
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El Servei Local d’Ocupació ha 
programat una nova proposta 

formativa amb «L’entrevista per 
competències» que es durà a ter-
me, en dues sessions, els dies 17 i 
18 de novembre a les 10.00 a l’Au-
ditori Cal Figueres. Les inscripci-
ons es poden fer a través del web 
municipal. Es tracta d’un taller de 
dues sessions, amb una durada de 
dues hores cadascuna, on es treba-
llaran aspectes teòrics sobre l’en-

trevista per competències així com 
la posada en pràctica d’aquesta. 
L’objectiu és que les persones que 
hi assisteixin coneguin els aspectes 
clau a tenir en compte per tal de 
superar amb èxit l’entrevista per 
competències, una metodologia 
de selecció que moltes empreses 
apliquen actualment.

S’hi pot inscriure qualsevol 
persona interessada, independent-
ment de si estan o no en procés de 
recerca de feina.

Juga a la Rifa de Nadal, amb 
la Coral de Santa Maria
IGUALADA

La Coral de Santa Maria ha deci-
dit jugar a la Loteria Nacional de 

Nadal, del 22 de desembre de 2020. 
Per aquest motiu s’ha reservat el 
número 18.902, a l’administració de 
loteria Sagrada Família (av. Barce-
lona 11). 

Els interessats en adquirir al-
gun dècim d’aquest número s’han 
d’adreçar directament a l’esmentat 
establiment. Cal demanar el/els dè-
cims de la Coral de Santa Maria. Si 
teniu algun dubte podeu telefonar 

a la Concepció Cuadras (636 741 
530) o bé a l’Alfons Ferrer (630 467 
522), que us l’aclariran. 

El termini per recollir les par-
ticipacions acaba el proper 15 de 
desembre.

Canvis a l’agenda socio-
cultural del novembre 2020
EL BRUC

La setmana passada en aquest 
mateix setmanari es va anunci-

ar tot el programa d’activitats de 
l’agenda socio-cultural del mes de 
novembre, al Bruc. Aquesta agen-
da però, per les noves mesures i 
restriccions aplicades per Govern 
davant la situació sanitària, s’ha 

vist lleugerament alterada i de 
moment per aquesta setmana 
han quedat suspeses les activi-
tats previstes pel dissabte dia 7 
(Cicle d’excursionisme amb guia: 
El trumfo del Mariscal Suchet, i 
el concert emmarcat dins el Cicle 
Musicalbruc d’Albert Guinovart i 
Miquel Bofill).

Acaptes de sang a l’Anoia
IGUALADA - SANT MARTÍ DE TOUS

El Banc de Sang i Teixits continua 
visitant la comarca de l’Anoia 

per a atendre els donants de sang 
i plasma que vulguin fer-ne l’apor-
tació.

Per a aquest mes de novembre 
hi ha confirmada la propera visita 
d’una unitat mòbil, dilluns vinent 
a Igualada; els sanitaris s’ubicaran 
a l’Espai Cívic Centre i atendran els 
donants de les 10 a les 2 de la tar-
da i de les 5 a les 9 del vespre.

Una segona visita del Banc de 
Sang i Teixits serà a Sant Martí de 
Tous, el dia 23 de les 5 a les 9 del 
vespre; s’instal·laran al Casal de 
Tous.

Recordar que per fer la dona-
ció de sang cal fer la reserva de 
cita prèvia al web donarsang.gent.
cat/ca/vull-donar/cita. En cas que hi 
hagi disponibilitat a la sala, també 
s’atendrà els ciutadans que vulguin 
donar.

Noves mesures per als acompanyats de 
pacients a l’Hospital
IGUALADA

Per tal de procurar la màxima 
seguretat de pacients i profes-

sionals, i amb l’objectiu de man-
tenir al màxim el funcionament 
habitual de l’Hospital, fins a nou 
avís, s’aplicaran les següents 
mesures:

Es restringeixen les visites 
d’acompanyants per a tots els 
pacients ingressats a l’Hospital 
Universitari d’Igualada. Excep-
cionalment, l’equip assistenci-
al decideix si autoritza un/una 
acompanyant per pacient, en 
tres situacions concretes: Paci-
ents pediàtrics, part i/o puerperi, 
i persones amb situacions espe-
cials (dependència, discapacitat i 
targeta “Cuida’m”). Així mateix, 
s’autoritza un/una acompanyant 
en el cas de procés de final de 
vida.

Aquest acompanyament és de 
24 h, però amb l’hora d’entrada, 
de les persones autoritzades re-
gulada a les 08.00h, a les 15.00h 
i a les 21.00h. Podran sortir de 
l’edifici quan vulguin però no-
més es podrà tornar a entrar en 
aquestes hores fixades.

Als acompanyants se’ls farà 
una prova PCR cada 7 dies, amb 
cita prèvia, per detectar si és 

positiu o no de Coronavirus. En 
cas que fos positiu o presentar 
símptomes, no es podrà entrar al 
centre.

Per als pacients ingressats 
que no poden tenir acompa-
nyant, s’habilita un circuit de re-
collida d’objectes personals com 
ara: productes d’higiene, mòbils, 
objectes d’entreteniment (taule-
tes tàctils, llibres...), que facilitin 
o puguin fer més amena l’estada, 
tenint en compte que per motius 
de seguretat i higiene no es po-
den acumular de manera exces-
siva roba ni altres utensilis a les 
habitacions.

Un cop a la setmana, les fa-
mílies podran portar els objectes 
en una bossa identificada amb 
nom, cognoms i núm. d’habita-
ció, en una de les següents fran-
ges horàries: 07.30h a 08.00h i de 
15.00h a 15.30h.

Lliuraran la bossa al personal 
de seguretat, que hi ha a l’entra-
da de l’hospital i ja es farà arri-
bar a la persona ingressada.

En els casos, que els pacients 
no tenen autoritzat l’acompa-
nyament i no poden comuni-
car-se amb la família per ells ma-
teixos, la comunicació la facilita-
rà la mateixa institució a través 

dels seus equips de treball social 
i/o altre personal sanitari. S’han 
establert uns dies concrets per 
fer-ho, per als pacients hospita-
litzats en zona COVID dimarts i 
divendres i per a la resta d’hospi-
talització dilluns i dijous.

Els pacients ingressats a l’UCI 
tenen un tractament diferent. En 
aquests casos seran els professio-
nals del mateix servei els que fa-
ran la gestió en cas de necessitat.

La informació mèdica la do-
narà, de forma regular, el metge/
metgessa via telefònica al famili-
ar identificat com a referent.

Igualment no està permès 
l’acompanyament a proves i vi-
sites de Consulta Externa a ex-
cepció de pacients amb mobilitat 
reduïda.

Per a qualsevol dubte, es po-
den adreçar al telèfon 93 807 
56 00 de dilluns a divendres, de 
07.00h a 20.00h i caps de setma-
na i festius de 09.00 a 16.00h o 
bé enviar un correu electrònic a 
uac@csa.cat.

Des del Consorci Sanitari de 
l’Anoia confirmen que: «Tenim la 
seguretat que superarem aques-
tes circumstàncies i agraïm per 
endavant l’esforç i la comprensió 
de tothom».

www.canaltaronja.cat/anoia

La tele que ens uneix
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L’escola Font de l’Anoia 
visita l’Ajuntament per 
presentar propostes de 
millora per al pati

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

El dimarts 27 d’octubre, l’alcal-
dessa Rosa Narbona va rebre la 

visita dels delegats de l’escola Font 
de l’Anoia, l’Iker i el Jaume, acom-
panyats de la directora, Judith 
Font.

La visita va tenir com a objec-
tiu el lliurament d’una carta on 
han exposat quines millores es 
poden fer al pati de l’escola, com 

són una cistella de bàsquet en bo-
nes condicions, una taula de ping-
pong, una altra porteria de futbol, 
una tirolina, joguines per al sorral, 
jardineres amb flors per a les fines-
tres i una font al pati.

Ells són conscients que hi ha 
opcions més viables que altres, 
però l’Ajuntament s’ha compro-
mès a estudiar-les totes.

A l’escola Mowgli, JungleGym&ArtClass 
amb el mètode AiCLE
IGUALADA

El terme Aicle (Aprenentatge 
Integrat de Continguts en Llen-

gües Estrangeres) fa referència a 
qualsevol activitat en què s’utilitza 
una llengua estrangera per ense-
nyar una, o parts d’una matèria no 
lingüística amb un doble objectiu: 
aprendre els continguts i simultàni-
ament la llengua estrangera. Llen-
gua i contingut s’ensenyen i apre-
nen alhora, de manera integrada. 

A l’Escola Mowgli ja fa anys 
que apostem per aquesta meto-
dologia i enguany, malgrat les cir-
cumstàncies que estem vivim, ho 
hem volgut mantenir. Per tal d’afa-
vorir la comunicació oral en l’àmbit 
lingüístic, es parla anglès a les clas-
ses d’Art, a tota l’Educació Primària 
i a les sessions de Psicomotricitat 
a Educació Infantil, amb l’activitat 
JungleGym. A banda d’augmentar 
les hores d’exposició a l’anglès i 
els seus aprenentatges, els nens i 
nenes la utilitzen en altres àmbits 
diferents de la pròpia immersió a 
l’aula que ja fan sempre a les sessi-
ons d’anglès. 

D’aquesta manera, s’usa l’an-
glès en un context més motivador, 
més real. L’aprenentatge de la llen-
gua es torna més significatiu i els 
continguts, posats en context, es 
poden assimilar més bé.

A Educació Primària treballem 
les arts plàstiques en anglès. En 
les sessions la mestra especialis-
ta i el tutor o tutora són a l’au-
la del grup-classe, de manera que 
es facilita l’entesa dels continguts 
clau. Les produccions artístiques 
van naturalment acompanyades de 

diferents produccions comunica-
tives, orals o escrites, afavorint un 
aprenentatge més competencial i 
global de l’anglès. En són alguns 
exemples el vocabulari específic, el 
treball de diferents autors, segui-
ment de passos o instruccions, des-
cripcions, exposicions i explicacions 
de les seves creacions, etc.

Aquesta organització ens per-
met combinar continguts de l’àrea 
de visual i plàstica amb el treball 
de la llengua anglesa, on la llen-
gua s’integra com a part del procés 
i esdevé el vehicle que aprenem a 
fer servir en el sí d’un context real.

A Educació Infantil fem les ses-
sions de Psicomotricitat a través de 
l’activitat “JungleGym”. En totes 
les sessions la mestra especialista 
s’adreça des del primer dia i en tot 
moment als nens en anglès. Fem 
cançons, jocs, propostes en aquesta 
llengua. Al primer curs d’Educació 
Infantil, les sessions compten amb 
una mestra de suport que parla en 

català per tal que els nens i nenes 
se sentin còmodes i que la comu-
nicació sigui el màxim de fluida. 
Aquestes estones són molt impor-
tants per al seu desenvolupament 
físic, emocional i social i per això 
creiem que és el lloc ideal per fer 
que l’anglès entri de forma natural 
i espontània.

En general, amb aquest mè-
tode es millora la fluïdesa de l’an-
glès, sense afegir més hores de 
llengua a l’horari escolar (traient 
hores d’altres àrees) o extraesco-
lar (omplint l’agenda). En aquestes 
sessions d’AICLE, prioritzem sem-
pre els continguts de l’àrea d’Edu-
cació Visual i Plàstica (a Primària) 
i de Psicomotricitat (a Infantil). La 
llengua emprada és l’anglès però 
els alumnes no estan pendents de 
fer servir l’anglès perfectament si-
nó d’aprendre la matèria. Gaudim 
en anglès!

Sònia Salom
Mestra d’ArtClass & JungleGym

L’Escola de l’Ateneu celebra 
la Castanyada 

IGUALADA

Aquest curs tan especial, des de 
l’Escola de l’Ateneu no volíem 

deixar de celebrar la Castanyada. 
El divendres al matí tots els infants 
vam estar decorant castanyes i 
panellets, amb diferents tècniques, 
per a poder guarnir les portes 
d’entrada a l’Escola i desitjar bona 
castanyada a les nostres famílies.

A la tarda, tothom a les se-
ves aules, vam poder gaudir de la 
gravació del conte “La vella casta-
nyera”, representat pels mestres 
d’Infantil. Tot seguit, cada infant 
va poder menjar les castanyes i els 
panellets que havia portat de casa. 
I vam finalitzar la tarda cantant 
cançons i ballant a les aules.

Bona castanyada!

La tardor a l’escola Antoni Gaudí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquestes últimes setmanes els 
alumnes de l’escola Antoni 

Gaudí hem aprofitat per treba-
llar diferents continguts a partir 
del nostre entorn proper i més 
concretament fixant-nos amb la 
tardor. 

Els més petits... 
A P3 hem pintat amb els co-

lors de la tardor i hem trepitjat 
fulles amb els peus. A P4 hem fet 
art amb els colors de la tardor. A 
P5 hem treballat la lectoescriptu-
ra amb els fruits de la Tardor. Ens 
hem disfressat de castanyers i cas-
tanyeres i ens ha vingut a visitar 
algú ben especial, la Castanyera.

Collim olives i ametlles del 
pati

Els nens i nenes de primer hem 
descobert que al pati tenim amet-
llers plens d’ametlles i unes oliveres 
carregades d’olives. Hem aprofitat 
aquesta setmana per collir totes les 
ametlles, ben aviat ens menjarem! 
També hem collit les olives, però 
hem vist que ens costarà una mica 
més poder-les menjar. De moment 
les hem posat en aigua. El dimecres 
28 d’octubre vam sortir pels voltants 
de la muntanya de la Tossa per po-
der observar tots aquells elements 
treballats de la tardor i vam buscar 
plantes aromàtiques per poder fer 
les olives en conserva.

Sortim a descobrir els 
colors de la tardor

El dijous 29 d’octubre els nens i 
nenes de segon vam sortir a esmor-
zar pels voltants de l’escola i vam 
poder veure els colors de la tardor. 
Va ser un matí molt divertit!

Sortim a buscar fulles
El dilluns 26 d’octubre els alum-

nes de  3r i 4t vam sortit a recollir 
fulles que vàrem fer servir per fer 
un taller el dia de la Castanyada. Els 
nens i nenes de 3r en vam recollir 
pel poble i els de 4t vam passar el 
matí al parc del “Colacao”. Uns i 
altres ens ho vam passar d’allò més 
bé!

Fem de castanyers i 
castanyeres

Els alumnes de sisè vam prepa-
rar una obra de teatre per explicar 
el conte de la castanyera a tota l’es-
cola. Aquest any, ho vàrem enregis-
trar i el divendres 30 d’octubre, que 
vam celebrar la castanyada torrant i 
menjant castanyes, els nens i nenes 
de l’escola vam poder veure els di-
ferents vídeos. Van sortir uns vídeos 
molt divertits i originals.

Terrifying Exhibiton
Aquest any no hem pogut fer 

la popular exhibició de pumkings 
que preparaven els alumnes amb 
les famílies a casa, però tot i així 
no ens hem quedat sense el racó 
del Halloween. Els nens i nenes 
de l’escola i les seves famílies han 
col·laborat fent una fotografia a 
les seves carbasses i hem pogut 
fer-ne una exposició fotogràfica 
terrorífica! 

Projecte “A collir olives” 
de la Institució Igualada

IGUALADA-JORBA

A finals d’octubre del curs passat, 
els alumnes de 2n de primària 

de la Institució Igualada vam anar 
a collir olives. A la nostra escola 
en tenim un munt, d’oliveres! Vam 
fer aquesta activitat pensant en la 
Setmana de la Ciència. Vam tenir 
les olives en aigua, que vam anar 
canviant cada dia, durant deu dies.

Passat aquest temps, vam anar 
al bosc a buscar farigola, fonoll i 
sajolida. Vam posar les olives en 
pots amb aigua, sal, les plantes 

aromàtiques i una mica d’oli. Quan 
els pots van estar preparats només 
calia esperar dos o tres mesos per 
poder-les menjar.

Quan ho teníem tot a punt per 
provar-les ens van confinar i les 
olives van quedar dins un armari, 
a les fosques i ben fresquetes. Ara 
que les hem obert i provat, estan 
boníssimes i molt ben conservades.

Ja estem a punt per tornar a 
fer olives. Un dia d’aquests les ani-
rem a collir. Les oliveres de l’escola 
n’estan plenes!!!
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Jordi Castellet i Sala. Teòleg i escriptor

Identitat 
Durant els anys 2010, la políti-

ca mundial va canviar dràsti-
cament, de manera que una nova 
demanda de caire identitari es va 
acabar imposant, fos a casa nos-
tra, fos a Hongria, Hong Kong, la 
Xina, el Pròxim Orient o la mateixa 
Àfrica. Des d’aleshores, les idees de 
nació, religió, raça, gènere, ètnia 
o classe han acabat substituint 
una noció més àmplia i inclusiva 
sobre la qüestió de qui som: sim-
ples ciutadans. De fet, la revolució 
humanista del segle XVIII, sorgida 
principalment de la Revolució Fran-
cesa, va aprovar la Declaració dels 
drets dels ciutadans. Nogensmenys, 
el que el segle XX va batejar com 
els Drets de l’home, en canvi havia 
començat com atribuït a aquells 
que viuen en una ciutat, els ciuta-
dans. 

Tots recordarem el crit reivin-
dicatiu de Josep Tarradellas, el 23 
d’octubre de 1977, en sortir al bal-
có del Palau de la Generalitat. No 
va cridar: «catalans i catalanes!», 
sinó que va exclamar exactament 
«ciutadans de Catalunya, ja sóc 
aquí!» Quim Monzó (1952) explica 
que, amb el català actual, enlloc de 
«sóc» diria «estic»: «ja estic aquí!» 
Tarradellas (+1988) venia de la tra-
dició republicana, certament, im-
buïda pel discurs de la República 
Francesa, on havia passat els llargs 
anys d’exili, d’altra banda. 

Es podria dir, doncs, que la rei-
vindicació dels drets de l’home, que 
tampoc de la persona, continuen 
sent el cavall de batalla: qui té 
drets i qui no? qui és ciutadà, per 
tant, legal d’un país i qui no ho és? 
Semblaria més aviat que els debats 
europeus i mundials es continu-
en centrant en aquestes qüestions; 
més de drets adquirits que no pas 
de drets innats de tot ésser humà, 
l’home, cridat a ser persona; sub-
jecte de drets i de deures. 

«Tots els éssers humans neixen 
lliures i iguals en dignitat i en dret. 

Són dotats de raó i de consciència 
i han de comportar-se fraternal-
ment els uns amb els altres», diu el 
primer article d’aquesta Declaració 
d’intencions firmada a l’ONU el 10 
de desembre de 1948. 

Segons aquest principi, els és-
sers humans, en néixer, encara no 
són persones, ni homes, ni dones. 
Tot el que no digui l’article, queda-
rà pendent, perquè un no neix a la 
Lluna, ni en l’espai, sinó en un ter-
ritori concret, dins d’unes circums-
tàncies històriques, econòmiques i 
socials. Aquestes facilitaran o impe-
diran que aquell ésser humà sigui 
reconegut, primer, com a home, 
després com a persona i, finalment, 
com a ciutadà, amb un estat com a 
organització política que el defensi 
i el protegeixi. Qui diu que, acabat 
de néixer, no se li negui la pau, 
l’estabilitat, la capacitat de progrés 
i la llibertat personal? Qui diu que 
aquell ésser humà no se l’empenyi 
a l’exili, a la deportació o, fins i tot, 
a l’esclavitud, sota una justificació 
legal ben assentada? Esdevenir ciu-
tadà, quina titànica tasca per de-
senvolupar encara al segle XXI! 

Tot al llarg de la història, les 
persones s’han trobat en desacord 
amb les seves societats. Però tan 
sols en els temps moderns s’ha sos-
tingut l’opinió que l’autèntic jo in-
tern és intrínsecament valuós i que 
la societat exterior es revela siste-
màticament errònia i injusta en la 
valoració del jo personal. No és el 

ser interior el que ha d’ajustar-se a 
les regles de la societat, sinó aques-
ta la que ha d’ajustar-se al que les 
persones i les comunitats entenen. 

El jo intern esdevé, ara, la ba-
se de la dignitat humana, però la 
natura d’aquesta identitat esdevé 
variable i ha anat canviant al llarg 
del temps. En moltes cultures anti-
gues, la dignitat tan sols s’atribuïa 
a unes poques persones, el faraó, el 
cèsar i sovint a guerrers espartans 
disposats a arriscar la pròpia vida 
en el curs d’una batalla. En altres 
societats, la dignitat s’atribueix a 
tots els éssers humans, basant-se en 
el seu valor intrínsec com a perso-
nes. En d’altres casos, la dignitat es 
deu a la pertinença a un grup més 
gran de memòria i d’experiència 
compartides. 

Ara bé, aquest sentit interior 
de la dignitat personal humana de-
mana el reconeixement dels altres, 
de la comunitat. No n’hi ha prou 
que un mateix ho tingui clar, si-
nó que esdevé necessari que l’altra 
gent en sigui conscient i actuï en 
conseqüència. De fet, l’autoesti-
ma brolla del reconeixement de 
part dels altres. Per aquest biaix, 
la política de la identitat abasta 
una gran part de les lluites políti-
ques del món contemporani, des 
de les revolucions democràtiques 
fins als nous moviments socials, des 
del nacionalisme i l’islamisme fins 
la política dels campus universitaris. 
Hegel (+1831) ja havia argumen-
tat que la lluita pel reconeixement 
havia estat el principal impulsor de 
la història humana, una força clau 
per a comprendre l’emergència del 
món modern. 

Les desigualtats econòmiques 
sorgides en els darrers cinquanta 
anys han marcat la política contem-
porània, intensificant-se combinats 
amb els sentiments d’humiliació 
patits per nacions com Síria, Afga-
nistan, Xina i, en tot un altre ordre, 
Catalunya.

PERE VIVÈNCIES       Joan Pinyol

El poble petit balla 
amb un dit
D’un dia per l’altre van intentar 

que la mesura quedés clara. I 
encara n’hi ha que ho proven d’acla-
rir. Dijous 29 d’octubre ens van dir 
que a partir de les 6.00 del matí 
de divendres 30 i fins dilluns 2 de 
novembre l’ordre era no sortir del 
municipi si no era per anar a tre-
ballar, anar a l’escola o per anar a 
un cementiri de la comarca, tenint 
en compte que va coincidir amb la 
Festa de Tots Sants. També s’indi-
caven altres excepcions que confir-
men la regla. Tenir cura de persones 
dependents o per raons d’urgència. 
Pel que es veu no s’han contemplat 
les urgències de necessitar canviar 
d’aires, de veure món o de no haver 
de saludar pel carrer les mateixes 
persones cada dia. En tots els altres 
casos no hi ha marge per al dubte. 
És obligatori quedar-se dins els límits 
de les respectives creus de terme de 
cada poble fins que les autoritats 
obrin portes de nou. I en això tor-
nem a patir les diferències que ja es 
van manifestar en el primer confi-
nament. Quan la norma obligava a 
no sortir ni de casa. Perquè una cosa 
és confinar-se en un pis de trenta 
metres quadrats en un entresòl de 
la Ronda Sant Antoni de Barcelona, 
sense balcons i on no hi entra mai 
el sol, i una altra és confinar-se en 
una casa voltada de grans extensi-
ons de terreny esquitxat pels teus 
cavalls que viuen en llibertat i que 
necessiten que, de tant en tant, els 
facis un seguiment amb helicòpter 
per comprovar si han enllestit o no 
les existències d’herba, palla i pinso. 

Ara obliguen a confinar-nos dins 
els 947 municipis catalans --cadascú 
dins el seu, és clar-- i a no sortir-ne 
durant dies si no és de manera justi-
ficada. I no és el mateix confinar-se 
a Piera, amb un terme municipal 
immens (57,11 km2) que et permet 
passejar des de la Fortesa, a tocar 

de Sant Sadurní d’Anoia, fins a Ca 
n’Aguilera, just abans d’entrar al 
Bruc i Castellolí. Fins i tot s’ha fet pú-
blic un mapa dels termes municipals 
que pinta als quatre vents les dife-
rències d’espai entre pobles reduïts 
que tenen un vast terme municipal, 
com la Pobla de Claramunt (18,37 
km2), Cabrera d’Anoia (17,09), la 
Torre de Claramunt (15,01), Carme 
(11,69 km) o Rubió (38,5 km). I po-
blacions que ocupen poca cosa més 
de la zona poblada, com Igualada, 
amb un terme molt modest (8,11 
km2) en comparació amb Jorba 
(30,91) o amb Castellolí (25,28 km2) 
i Òdena (52,16 km2). Mireu el mapa 
i us en fareu creus, creus de terme. 

I entre tots, hi ha el poble on 
arrela el meu arbre familiar des que 
els Pinyol van arribar del Pla del Pe-
nedès i els Colom van venir d’Angle-
sola. Em refereixo, és clar, a Capella-
des, amb els seus esquifits 2,9 km2 
de terme. Res, ni un cop de puny, 
més aviat un pessic o el dit menovell 
enmig d’una mà ben gran, que és 
aquest país nostre, ara també tancat 
respecte dels altres. 

Sempre m’ha cridat l’atenció 
que el meu sigui un micropoble amb 
un carrer que té una vorera a Cape-
llades i la del davant a la Torre de 
Claramunt, amb una estació de tren 
situada al terme de Vallbona i una 
muntanya, la de Miramar, que no-
més té de capelladina la carena que 
mira la població i que un cop dalt, 
així que la superes, ja t’allunya del 
terme. I amb una casa que pateix la 
partió dels termes entre el menjador 
i les habitacions. On es cuina i es 
rosega la vianda diària a Capellades, 
però on se somia a la Torre. Avui els 
més de 5000 capelladins i capella-
dines tenim limitats els moviments 
en els 2900 metres quadrats de mar-
ge local. Si ja ens ho teníem tot dit, 
ara haurem de parlar d’altres coses.
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Amb la 
confiança

Projecte per mantenir la Final de la 
Sardana de l’Any però sense públic
La Confederació Sardanista de 

Catalunya està treballant per-
què, amb les noves mesures de 
contenció per lluitar contra el 
coronavirus, es pugui mantenir 
la Final de la Sardana de l’Any 
a Esparreguera. La intenció és 
poder-lo seguir per Internet, ja 
que seria sense públic, a qui se li 
retornarà l’import de les entra-
des.

Com que la previsió era eme-
tre el Concert Final a través de la 
pàgina del concurs i el YouTube 
de la Confederació Sardanista de 
Catalunya, seria factible organit-
zar-ho igualment. D’aquesta ma-
nera es podria triar el Premi Popu-
lar i es mantindria l’activitat per a 
les cobles. Tanmateix, el format i 
la durada de l’esdeveniment sofri-
rà importants canvis, encara per 
concretar.

L’organització també abonarà 
el cost de les entrades a tothom 
que n’hagués comprat. L’empresa 
gestora dels tiquets s’ocuparà del 
procediment durant els propers 
dies per informar-ne als assistents i 
efectuar la devolució. 

La Confederació Sardanista 
de Catalunya va posposar el con-
cert del maig de Sabadell a aquest 
novembre a Esparreguera. La vo-
luntat ha sigut sempre mantenir 
aquesta cita tan important dins 
el món de la cobla i la sardana. 
Els esdeveniments en dificulten el 
muntatge però ja amb previsió es 
va desenvolupar un sistema digital 
per poder-lo emetre per a tothom. 
Ara, amb les restriccions anuncia-
des pel govern de la Generalitat 
de Catalunya, i davant la dificul-
tat de saber fins quan duraran, o 
d’haver de refer o anul·lar el dia 
abans del concert, la Confederació 
Sardanista de Catalunya ja està 
treballant per fer-lo possible i per-
què arribi a tothom. Durant els 
propers dies hi ha diverses reuni-
ons amb diversos responsables per 
perfilar com es concreta tot.

Possibles concerts per 
aquest mes de novembre

Tal com vaig dir en el seu mo-
ment, aniré informant dels con-
certs previstos, en aquest cas per 
aquest mes de novembre, del cicle 

de concerts per a cobla 2020-2021. 
Si no es suspenen es faran els se-
güents:

Dilluns, 9 de novembre, sonarà 
la cobla Berga Jove amb Canigó. 
Serà una proposta d’homenatge a 
Fèlix Martínez i Comín, en el marc 
del centenari del seu naixement. 

El dilluns 15 de novembre se-
rà la data del Memorial Joaquim 
Serra, un clàssic imprescindible del 
món musical de Barcelona i Cata-
lunya. Hi actuaran les cobles Sant 
Jordi i Mediterrània.

La cobla Ciutat de Girona actu-
arà el dilluns 23 de novembre per 
presentar el disc Cassià Casade-
mont, autor de sardanes.

Per últim, el dilluns 30 de no-
vembre, es farà un concert-home-
natge: Recordant Antoni Anguela. 
Amb les cobles Mediterrània i la 
del Conservatori Municipal de Mú-
sica de Barcelona.

Esperem que es puguin fer tots 
tot recordant el lloc: Casino L’Ali-
ança del Poble Nou, (Rambla del 
Poble Nou, 42).  

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit
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“La pobresa també rebrota”, 
aquest és el lema de la cam-

panya que les deu Càritas amb 
seu a Catalunya han impulsat 
per fer front a la situació que 
pot esdevenir en les pròximes 
setmanes. El president de Càri-
tas Catalunya, Francesc Roig, 
ha advertit que “ja s’està detec-
tant una nova arribada de per-
sones als despatxos de l’enti-
tat, i que cal estar preparats 
per afrontar la nova situació. 
“Moltes de les Càritas amb seu 
a Catalunya ja han exhaurit 
el pressupost que tenien pre-
vist per tot el 2020. Davant 
d’aquest context, apel·lem a la 
solidaritat de la ciutadania per 
continuar garantint les ajudes a 
les persones més vulnerables de 
la nostra societat”, ha indicat 
Roig.

Càritas ha recordat que al 
maig van augmentar un 63 % 
les persones ateses pels serveis 
de primera resposta a Catalunya, 
passant de 63.300 persones a més 
de 103.000, i que aquest incre-
ment va obligar a destinar molts 
més recursos per cobrir necessi-
tats bàsiques com l’alimentació 
o les despeses relacionades amb 
l’habitatge. “1 de cada 3 perso-
nes ateses per Càritas no havia 
necessitat mai la nostra ajuda. És 
una situació que ens recorda a la 
crisi de 2008, amb la diferència 
que aquesta ha afectat a tots els 
sectors econòmics sense excepció, 
també a l’economia submergida”, 
ha destacat el president de Càri-
tas Catalunya.

Actualment, 1 de cada 4 llars 
ateses per Càritas no disposa de 
cap ingrés, situant al 65,2 %, de 

les famílies per sota del llindar 
crític de la pobresa severa. Això 
suposa que la meitat de les famí-
lies tinguin dificultats per pagar 
el lloguer, la hipoteca o els sub-
ministraments. “La situació és in-
sostenible. El 36% de les famílies 
han hagut de reduir les despeses 
d’alimentació, i un segon confi-
nament pot ser letal per a moltes 
d’aquestes persones. No podem 
esperar ni un minut més a pren-
dre mesures i mitigar l’impacte 
social de la COVID-19”, ha afirmat 
Roig. 

La campanya, que estarà ac-
tiva durant els mesos d’octubre i 
novembre, i els diners recaptats 
aniran destinats principalment 
a les ajudes directes per pagar 
lloguers, relloguers, factures o la 
compra d’aliments.

Càritas Catalunya

LA ROTONDA                Enric Senserrich i Vives

Res no canvia, tot 
segueix igual o pitjor...
Aquests dies la nova onada 

de la pandèmia, ens tor-
na a fer pensar en la vida i la 
mort, sí, i més amb la Festa de 
Tots Sants i el Dia dels Difunts 
en confinament, és per pensar-hi 
profundament, i potser ara ens 
adonem que els humans som frà-
gils, hem aconseguit moltes fites 
històriques, però ara mateix ens 
defensem d’un virus que no el 
podem controlar, que no hi tro-
bem solució immediata. I amb 
totes les indecisions dels governs 
no s’atura i mentre tant l’eco-
nomia s’enfonsa i tampoc saben 
aturar-ho, ni cercar una sortida, 
i tot plegat és perquè el sistema 
que hem generat no ens porta 
solucions i caldria fer el que deia 
el Sala-Martin, el sistema de l’he-
licòpter, pluja de diners envers 
els ciutadans, sí, a la fi només són 
papers impresos... Jo també en 
altres articles he dit que cal can-
viar el sistema capitalista actual i 
ara he trobat un personatge amb 
més coneixements que jo i diu 
el mateix, llegiu... «La pandèmia 
accelera la caiguda del capitalis-
me». 

«L’especialista, que acaba de 
publicar el llibre «Capitalismo 
(1679-2065) (Editorial Ariel), en 
el qual augura que a l’actual sis-
tema econòmic li queden 45 anys 
de vida. Ara bé, aquest dijous 
ha manifestat que la fi d’aquest 
model es podria veure precipita-
da per la pandèmia, que ha des-
fermat l’actual crisi econòmica i 
social.» «La pandèmia ha estat 
positiva perquè ha accelerat el 
canvi cap aquest nou ordre.» ha 
assenyalat Niño-Becerra.

Per això si d’aquesta pandè-
mia no en sabem treure cap lliçó, 
estem perduts, i no sols en quan 
a la salut i l’economia, sinó en la 
part més emocional, més espiri-
tual de les persones. També cal 
una nova generació de dirigents 
amb una altra sensibilitat, més 
humanista i no tant egocentris-
ta. És trist veure el poc nivell de 
certs polítics, no tenen ni conei-
xements, ni vergonya. Desitjo 
que l‘Univers en tot el seu poder 
inculqui una nova forma de pen-
sar i actuar dins d’aquest Planeta, 
ja que de moment els homes no 
l’estem trobant. Cal reestructurar 
el sistema en tota la globalitat i 
hem de començar ara, escoltant 
els savis de veritat i no les besti-
eses de la majoria de dirigents. 
I quan sentim a dir que és més 
important l’economia que la sa-
lut.... llavors apaga i marxem... 
Tot és important i necessari, però 
en saben tan poc d’explicar les 

coses, que els ciutadans estem 
emprenyats de tan poc sentit co-
mú i directrius que confonen...  
alguns ciutadans tampoc no sa-
ben comportar-se i visca la vida... 
a veure qui enterra l’últim...   

I com sempre tenim un Estat 
que encara viu en l’època dels 
neandertals, que a més a més 
gasta els diners i l’esforç amb les 
seves clavegueres en contra dels 
catalans, que si ajudéssin als em-
presaris, autònoms i treballadors, 
farien més fàcil la recuperació, 
doncs no, ara els segueixen per-
seguint perquè molts volen ser 
independents, és clar que ho vo-
len ser, veuen l’Espanya que no 
tenen ni idea de la gestió envers 
Catalunya i cada any ens estafen 
no fent les inversions que cal-
drien, que prometen i no com-
pleixen, però això sí, els detenen 
per qualsevol excusa, els multen, 
els castiguen, els embruten, els 
condemnen i si poden els posen 
a la presó... Fa vergonya l’acció 
de la Guàrdia Civil que gestionen 
certs comandaments, que fins i 
tot els nens veuen una actuació 
dels temps del franquisme... una 
repressió inútil i que no ajuda 
en res i menys ficant-hi la ficció 
de l’exèrcit rus desembarcant a 
Catalunya.... que esmercin la se-
va imaginació i els seus esforços 
per solucionar la pandèmia i la 
crisi social i econòmica, i no de-
nunciant aquestes persones per 
conspiració i malversació de fons 
públics... i ells, en què gasten els 
diners de tots?  El seu ADN ha 
estat tants anys vivint de les co-
lònies, que no han sabut ni cui-
dar-les i les han anat perdent to-
tes i ara la nostra que diuen que: 
«por sus cojones, no...» Fa pena 
que la seva ment no arribi a pen-
sar com a humans civilitzats... I 
el «pobre Gobierno Español» no 
sap controlar aquest Estat pro-
fund i corrupte i cau en les seves 
mans, sense saber posar ordre 
en l’Espanya profunda i evoluci-
onar envers una democràcia real 
i intel·ligent... Que els Déus en 
ajudin i ens salvin de les males 
persones...

No cal dir que les accions de 
violència i incivisme, d’aquests di-
es, estan trencant la pau als nos-
tres carrers i pel que diuen, pot 
ser que els grups feixistes, que 
proliferen per tot arreu, recolzats 
per Vox, o no, volen desestabilit-
zar l’ordre... i tal com estan els 
nervis els serà fàcil, vigilem i amb 
seny aturem-ho. Com també a 
Igualada, vetllem per que l’inci-
visme no proliferi i les autoritats 
ho solventin correctament.

DEFUNCIONS
Maria Dávia Acosta, de 92 anys; Jordi Cuadras Santos, 

de 43 anys (Igualada); Antonia Verdugo Ponce, de 87 anys 
(Igualada); Félix Tapia Cano, de 52 anys (Igualada); Antoni 
Camps Torres, de 92 anys (Capellades); Rosa Almirall Soteras, 
de 85 anys (Igualada); Miguel Salvador Guisado, de 84 anys; 
Magdalena Arauz García, de 94 anys; Josep Pozo Camarsa, 
de 63 anys; María Josefa Pulido Redondo, de 82 anys (Igua-
lada).

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

Nit de Tots Sants
Nit de Tots Sants, nit de di-

funts, nit d’enyorança, nit de re-
flexions. Nit en què els nostres 
avantpassats ens vénen a veure, 
a veure què fem, a veure si hem 
après la lliçó. No, no som nosal-
tres els que per un dia obrim el 
record dels nostres difunts, per 
donar tribut a la seva memò-
ria perquè ho marca el calenda-
ri, és el calendari qui any rere 
any mira amb desesperança la 
fragilitat de l’ésser humà.

Nit de Tots Sants difunts, 
aquells que ens van estimar fins 
l’últim alè, fins l’últim sospir, ens 
vénen a visitar implacables any 
rere any i ens reclamen, a tots 
els mortals, on és l’amor, on és la 

lleialtat, on és l’empatia, on és el 
sacrifici, on són els valors..., on 
són les persones, què se n’ha fet 
de l’ésser humà?

És hora de pagar, pagar per 
la nostra pròpia inconsciència, 
per la nostra supèrbia, pel nos-
tre egoisme, per deixar la nostra 
vida en mans dels dimonis que 
ens allunyen d’aquell amor, lle-
ialtat, empatia, sacrifici i valors 
que els nostres avantpassats ens 
lliuraren perquè la felicitat i la 
pau regnessin entre tots els seus 
germans a la terra. Ells, els nos-
tres Sants difunts, marxaran aver-
gonyits al veure un món molt 
diferent al que ells van crear i 
ploraran la nostra esclavitud per 
a la resta dels nostres dies.

Tan sols les ànimes humils 
viatjaran per tots els racons de 
l’univers, amb la innocència de 
cor pur com a passaport, i mi-
raran amb tristor com aquelles 
persones que se’n diuen hu-
mans romanen esclaus de la se-
va pròpia incertesa... pels segles 
dels segles... Si no som capaços 
de lluitar per l’amor, la lleialtat, 
l’empatia, el sacrifici i els va-
lors, les persones que habitem 
el planeta deixarem de dir-nos 
humans.

Joan Tort

Feixistes
El dia de Tots Sants vaig anar 

al cementiri del meu poble, els 
Prats de Rei, on hi ha un monòlit 
amb aquesta inscripció:

A TOTS ELS QUE HAN LLUITAT
I VESSAT LA SANG
PER LA NOSTRA TERRA.
Hi solc deixar un ram. En-

guany vaig posar-hi una estelada 
amb un crespó negre per hono-
rar els morts que reposen a la 
fossa comuna. Doncs va desapa-
rèixer!

Vaig poder constatar amb 
pena que al poble encara hi ha 
feixistes.

Anton Maria Saumell

Les 10 Càritas amb seu a Catalunya afronten 
la segona onada de la COVID-19
L’entitat impulsa la campanya “La pobresa també rebrota”, amb 
l’objectiu d’obtenir recursos per respondre a les conseqüències 
econòmiques i socials de la segona onada i d’un possible confinament
Al mes de maig, els serveis de primera resposta de les deu Càritas amb 
seu a Catalunya van atendre més de 103.000 persones, un 63% més 
que abans de l’inici de la pandèmia
Càritas recorda que 1 de cada 3 persones ateses no havia necessitat 
mai abans l’ajuda de Càritas

T’has quedat sense L’Enllaç?
No et quedis sense llegir-lo:

www.latossa.com
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Pinyons

LES POSTRES Joan Valls

Ja han passat el dia dels Difunts 
i el dia de Tots Sants…Tot flu-

eix, malgrat restriccions i confina-
ments, a una velocitat de vertigen. 
Ja hem menjat també algun pane-
llet... Poquets, francament, perquè 
els preus de venda han estat com 
per fer números... S’ha disparat el 
preu dels pinyons i l’automatisme 
es compleix: pugen els pinyons i 
pugen de preu els panellets per 
excel·lència.

Això tan prosaic m’ha por-
tat a pensar en l’evolució, en 
la capacitat d’adaptació de les 
espècies. No veig fàcil la capa-
citat de reproducció del pi pi-
nyoner. Al marge de depreda-
dors com nosaltres, el pinyó del 
pi pinyoner ha de trencar una 
closca prou dura per aconseguir 
reproduir-se, malgrat inclogui 
moltes possibilitats a cada pinya. 
En canvi, a casa tenim un avet 

que varem plantar amb poc més 
d’un metre d’alçada. Durant anys 
i sense necessitar cap escala, hi 
hem penjat les llumetes de Na-
dal. Avui té l’alçada d’una casa 
de tres pisos. Les seves pinyes 
són petites però plenes de pi-
nyons. S’obren a l’arbre i deixen 
anar un pinyonet minúscul però 
rodejat per una espècie de pa-
racaigudes  prou gran com per 
trobar-los, voleiant, a metres i 
metres del seu arbre. A casa, po-
bret, no hi té res a fer, però, en 
llibertat, la seva capacitat repro-
ductiva és fàcil i important. Una 
meravella de disseny.

I nosaltres, els humans, tenim 
capacitat d’adaptació i d’evolució? 
A jutjar per les protestes del darrer 
cap de setmana, no molta... Ganes 
de dir prou les tenim totes i tots, 
però disposem d’alternatives? És 
per pensar-hi...

MIRALLS POBLATANS Josep Riba i Gabarró

Algunes fites republicanes

Tot repassant els antecedents 
republicans locals, ara recor-

darem diverses referències de les 
entitats i edificis, però segurament 
no de tots.

L’any 1880 va existir un Casino 
de la Unión Republicana i l’any 
1888 es va constituir un Partido 
Republicano, al Cafè de Cal Ma-
riner, el mateix on després, al 
1898, hi funcionaria un Casino Po-
pular.

El 30 de setembre de 1903 es 
redactaren uns estatuts del Cen-
tro Republicano de la Pobla de 
Claramunt, signats pel president, 
Francesc Vilas, i el secretari, Ama-
deu Costas. El seu objectiu era el 
de difondre la democràcia republi-
cana propagada pel polític Nicolás 
Salmerón (1830-1908), i alhora de-

fensors del catalanisme al Congre-
so de los Diputados. Hi hagueren 
incidències entre l’Ajuntament i 
el Govern Civil en els tràmits del 
registre dels estatuts, que moti-
varien la intervenció del Jutge de 
Pau, que era Jaume Riba i Marí, de 
la masia de Can Cristòfor.

Des del 1912 al 1918, però 
amb antecedents des del 1905, hi 
havia el Partido Republicano Úni-
co, que tingué en arrendament 
una part de Cal Corneli, en una 
de les dependències del Cafè del 
Jardí.

Nova edificació
L’any 1919 es faria la compra 

d’una finca de secà, entre els seus 
propietaris i els representants del 
Centre Cooperatiu Republicà, i el 

1920 es registraria l’obra nova de 
l’edifici, situat amb la façana a la 
carretera d’Igualada a Sitges i al 
carrer del Solell. Al setembre del 
1922 ja van celebrar la festa major, 
amb concerts i balls de tarda i nit, 
amb l’orquestra Planas de Marto-
rell, en una programació semblant 
a la del Casal Nacionalista, amb 
l’orquestra Ibèrica, i les dues or-
questres acompanyarien les actua-
cions de la coral Lira Poblense.

L’any 1929 es va publicar un 
quadern de “Turismo en Catalu-
nya” dedicat a la Pobla de Clara-
munt, amb un anunci i fotografia 
del Centro Cooperativo y Unión 
Patriótica, amb 150 socis. L’any 
1931 es va formalitzar la seva 
adhesió a Esquerra Republicana 
(ERC). L’any 1935 es va constituir la 
Societat Cooperativa Agrícola de 
Producció i Consum “La Nostra”, 
situada a la cantonada amb el car-
rer del Solell.

Entre les meves recordances 
personals dels anys escolars, entre 
els 6 i els 8 anys, entre el 1934 i 
el 1936, el meu mestre fou Emilio 
Viguera i en les classes dels seus 
alumnes ell confessava: “Jo, des 
de petitet, sempre he estat repu-
blicanet”.

L’any 2017 aparegueren per al-
guns carrers uns pintades grosses, 
fetes pels CDR locals, que procla-
maven “Som República”.

Al mig, el nou Centre Republicà. (Foto: Joan Castellvell, 1924).
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El món rural està 
de moda 

Pere Massana. Alcalde de Pujalt

La difícil situació originada per la 
pandèmia del Covid-19 ha posat 

en valor els espais que envolten el 
mon urbà, on el distanciament és 
més fàcil, on la mascareta es pot 
guardar i respirar normalment, un 
espai idoni per fer esport o simple-
ment per passejar, contemplar el 
paisatge i on la natura torna a ser 
un petit (o no tan petit) plaer. Però 
el món rural també té límits; tots 
hem vist imatges a la televisió o a 
les xarxes socials dels accessos als 
parcs naturals, a les muntanyes i 
molt més llocs plens de cotxes a les 
cunetes i una bona colla de perso-
nes fent cua per accedir a un cim o 
per anar a buscar bolets.

Cal tenir en compte que el món 
rural no és un desert, no és un espai 
buit que espera la visita dels forans, 
sinó que és un entorn on molta 
gent hi viu i s’hi guanya la vida, pa-
gesos conreant aliments, ramaders 
cuidant els seus animals, gent que 
treballa al bosc extraient els pro-
ductes forestals, és a dir, hi ha un 
sector primari que és el pal de paller 
de l’univers rural, però també hi ha 
petita indústria, hi ha petit comerç 
de molta qualitat i cada vegada més 
un sector serveis que ha anat espe-
cialitzant-se en mostrar els encants i 
les virtuts del turisme rural, del gau-
dir de la tranquil·litat, de la pausa, 
de la gastronomia, de la recupera-
ció de la història i de les tradicions, 
i de paisatge, tenint en compte que 
el paisatge que ara admirem és fruit 
de l’evolució de l’actuació humana 
sobre aquest territori durant segles 
i segles, així, entenent que el paisat-
ge no és una imatge fixa sinó que 
evoluciona amb el pas del temps, 
fruit de noves necessitats i fruit de 
com evoluciona la societat.

Alhora, des dels pobles petits 
veiem l’interès de famílies per tor-
nar a viure fora de la ciutat, i en cer-
ta mesura aquest moviment és inte-
ressant (i necessari) per poder dis-
posar de suficient massa social per 
donar més vida als pobles, evitar el 
despoblament d’aquest entorn i al-
hora fer més evidents les necessitats 
que té el món rural. També és im-
portant que el pobles aconseguei-

xin cada vegada més totes les como-
ditats que un ciutadà del món urbà 
ja té interioritzades com a impres-
cindibles i irrenunciables. Parlo de 
serveis, de bons subministraments 
d’energia, d’aigua i clavegueram, 
parlo de bona connexió/cobertura 
de mòbil i d’internet en banda am-
pla, parlo d’infraestructures viàries, 
carreteres i camins en bon estat, 
també de transport públic, parlo 
de serveis sanitaris i assistencials de 
proximitat, d’educació, d’accés a la 
cultura...

Però no tot és pau i tranquil·li-
tat al món rural; darrerament, tam-
bé rep moltes pressions en un vo-
raginós moviment especulatiu per 
implantar polígons industrials, parcs 
energètics (solars i eòlics), d’una for-
ma gairebé imposada, sense con-
sens del territori, amb poca infor-
mació d’aquests projectes, donant 
la sensació que el món rural és el 
calaix de sastre de les necessitats de 
la ciutat. Sobretot es viu amb enuig 
la percepció que des d’un despatx 
allunyat del món rural s’imposi nor-
mativa, projectes i l’esdevenir del 
futur d’aquest espai sense que la 
gent que viu en aquest territori hi 
tingui cap mena d’opinió. Això pro-
voca una dualitat entre el món urbà 
i el món rural i una forta percepció 
de distància.

Lluitar contra aquesta contrapo-
sició ciutat-territori és un dels reptes 
que com a societat ens hauríem de 
posar com a objectiu. Sembla obvi 
que l’un sense l’altre no té possi-
bilitat de sobreviure, però acostar 
posicions facilitaria reduir l’actual 
distanciament. El món rural s’acosta 
a la ciutat aportant-hi aliments, ca-
da vegada de més qualitat i de més 
proximitat, anant a buscar serveis 
que en el seu entorn no té i ofereix 
un territori per gaudir i fins i tot per 
acollir nous o retornats habitants, 
però també el món rural vol poder 
decidir el seu futur i que aquest no 
sigui imposat. Espero que una de 
les conseqüències de la pandèmia 
sembla que podria ser que la ferida 
entre el món rural i l’urbà es pugui 
anar cicatritzant, perquè el món ru-
ral està de moda!
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA Benigne Andrés Ancosta

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

El sou del defenestrat 
(temporal)
Dèiem en una altra ocasió
que miraríem la “mica” de sou
que li ha quedat al “Torricó”
(el nom no deixa de ser bufó, oi?
No són sinó unes vacances pa-
gades,
ben remunerades i mal guanya-
des.

Per no fer, ocasionalment, de 
manaire

no li ha quedat pas un sou de 
pidolaire,
ja que cobrar més de cent vint 
mil euros,
un temps, i vuitanta mil, la resta, 
fins al final de la condemna, no és, 
com a mínim, una “putadeta”.

I només li han deixat un xofer,
un auto, una secretària i un des-
patx;
i uns guàrdies per seguretat ¿?

S’estan perdent les rialles
Tot pujant cap a Igualada 

veiem que els veïns fan cara 
llarga, els ha marxat el somriu-
re dels llavis i la salutació s’ha 
escurçat. La gent parla més flui-
xet, no volen despertar el virus 
que ens envolta. Moltes botigues 
són tancades i els carrers buits. 
Fa mesos que no veiem la família 
ni els amics. Malgrat que el sol 
llueix cada dia, estem passant 
moments grisos.

Pensàvem que desprès de la 
primera onada de coronavirus, 
i vuit mesos d’experiència, les 
autoritats haurien agafat les 
regnes del problema i posarien 
damunt la taula recursos humans 
i materials, però no ha estat ai-
xí, segueixen mancant mitjans 
i continuen improvisant remeis 
que no aporten gaires solucions.

L’aigua arriba al coll 
d’alguns sectors

Els sectors econòmics més 
afectats per la pandèmia no es-
tan rebent les ajudes mínimes 
que necessiten per poder subsis-
tir i s’estan rebel·lant amb tota 
la raó del món. Escoltem moltes 
promeses, però les ajudes eco-
nòmiques són poques i arriben 
tard. Estem veient com diversos 
sectors estan sortint al carrer per 
manifestar-se davant de la pas-
sivitat del govern. Hem vist al-
darulls que no ens agraden, per-
què cremar contenidors i trencar 
aparadors mai és una solució per 
a res. 

Als manifestants s’afegeixen 
grups d’esvalotadors que no te-
nen altre interès que el de fer 
mal gratuïtament. Les dretes 
estan fent l’agost i els mossos 
d’esquadra, ben ensinistrats en 
repartir llenya, estan acredi-
tant que són tan feréstecs com 
la Guàrdia Civil. No ens enga-
nyem, si tinguéssim un Estat 
que ajudés a les persones això 
no passaria. Estem vivint a un 
dels estats d’Europa on menys 
s’està ajudant a les persones. No 
sabem com era Pedro Sánchez 
com a jugador de bàsquet, però 
tenim clar que ara és un presi-
dent mentider i una immoral 
mala persona. Esperem que els 
historiadors prenguin bona nota.

Per què dos jutges 
franquistes van absoldre 
Trapero?

Encara que no simpatitzem 
gaire amb els mossos d’esquadra 
ni amb el major, Josep Lluís Tra-
pero, ens va sorprendre agrada-
blement que dos jutges recone-
guessin que no eren certs els de-
lictes que la Guàrdia Civil s’havia 

inventat per tancar-lo a la presó 
per sedició, junt amb els altres 
implicats, Teresa Laplana, Cèsar 
Puig i Pere Soler. Probablement, 
persones que s’estimen a Trape-
ro es feren un fart de posar ciris 
a Santa Rita durant tres anys. 

Algú podria pensar que els 
dos jutges que van sentenciar 
l’absolució no eren franquistes. 
Això a Espanya pràcticament és 
impossible, com saben molt bé 
els estudiants que fan oposicions 
per exercir aquest ofici. 

Per exercir els oficis de jutge, 
oficial militar, guàrdia civil i po-
licia nacional s’ha de ser votant 
de VOX, Ciudadanos o Partido 
Popular, obligatòriament. El que 
succeeix és que dins del fran-
quisme hi ha diferents graus de 
crueltat. Hi ha jutges franquis-
tes d’alta intensitat com Manuel 
Marchena i Concepción Espejel, 
i altres de baixa intensitat com 
Francisco Vieira i Ramón Sáez. 
Ningú és perfecte, ni els fran-
quistes.

Els camins de la justícia 
franquista són infinits

La gran virtut de la justícia 
espanyola és la seva prodigiosa 
elasticitat. Amb les mateixes lleis 
constitucionals els jutges poden 
dictar sentències totalment opo-
sades, és qüestió d’interpreta-
ció personal o de simpatia pro-
cessal. Pels mateixos fets poden 
condemnar a cadena perpètua o 
poden absoldre i condecorar. De-
pèn exclusivament del «talante». 

Pels mateixos fets inventats 
a la caserna de la Guàrdia Civil, 
pel tinent coronel Daniel Baena, 
els magistrats Manuel Marche-
na i Concepción Espejel hauri-
en pogut condemnar el major 
Trapero a 10 o 12 anys de presó 
per sedició. Quant de grandiosa 
i flexible és la justícia celtibèrica 
de l’Estat espanyol! Quina sort 
tenim de poder viure en un país 
tan progressista!

Menys mal que aviat 
arribaran deu mil 
soldats russos que ens 
alliberaran 

Com era d’esperar, immedi-
atament després de que dos jut-
ges, que s’havien begut l’enteni-
ment, deixessin absolts a quatre 
imputats per sedició, la policia 
patriòtica a les ordres del jutge 
del «régimen», Joaquín Aguirre 
López, varen ser detingudes 21 
persones que, casualment, eren 
d’ideologia independentista. 

Se’ls acusa de prevaricació, 
malversació i desviació de cabals 
públics, falsejament de docu-

ments, complot amb el govern 
de Rússia per trair i envair Espa-
nya, i més coses. No cal dir que 
els «indicis de culpabilitat» han 
sortit de la mateixa caserna de 
la Guàrdia Civil especialitzada en 
construir proves incriminatòries 
per part dels terroristes catalans. 

El president espanyol 
només utilitza 
l’autoritat quan li convé

És curiós observar el dialo-
gant comportament del presi-
dent Pedro Sánchez. Unes ve-
gades fa ús de la seva autoritat 
per decretar estats d’alarma, 
tancant bars, restaurants, petits 
comerços de proximitat, teatres, 
cinemes, biblioteques i confi-
nant persones, amb l’excusa de 
salvar vides humanes, perquè és 
un home d’una prominent moral 
castellana, i altres vegades no 
gaudeix de prou autoritat per 
evitar que es continuïn maltrac-
tant persones que l’únic delicte 
que han comés és imaginar un 
altre país republicà on el poble 
pugui ser tractat amb dignitat. A 
Pedro Sánchez se li veu el llautó.

Que ningú es deixi portar a 
engany; els jutges, els fiscals, la 
Guàrdia Civil, la policia patriòti-
ca, l’exèrcit, les clavegueres de 
l’Estat... actualment treballen a 
les ordres del govern del partit 
obrer i social. Si l’actual situació 
fos liderada per Pablo Casado 
tothom ho justificaria dient que 
és fruit de les dretes, però ara 
governen les dretes del PSOE. 
Aquestes altres dretes, malaura-
dament, gaudeixen del suport 
d’En Comú Podem. Ada Colau i 
Jéssica Albiac s’ho haurien de fer 
mirar. El PSOE és lluny de defen-
sar els més elementals drets de 
les persones. Milions de persones 
desafavorides estan sent cruel-
ment oblidades. El poble viu de 
fets, no de paraules. El PSOE és 
espanyol, però no és obrer ni 
social.

«Qualsevol que accepti pas-
sivament la maldat està tanma-
teix implicat com qui la perpe-
tra. Qui accepta el mal sense 
protestar en contra, en realitat 
està cooperant amb el maltrac-
tador». (Martin Luther King, 
destacat activista negre defen-
sor dels drets civils dels afroa-
mericans. Premi Nobel de la Pau 
en 1964. Lluitador pacifista con-
tra la marginació, la pobresa i 
la discriminació racial dels Estats 
Units. Assassinat a Memphis per 
un radical supremacista blanc. 
1929-1968).

Enfocar la pandèmia 
com a sindèmia
La pandèmia de Covid-19 fa palès 

quines són les actituds de la ciu-
tadania i de les diferents instituci-
ons davant el sofriment, la pèrdua 
de vides humanes i el desastre eco-
nòmic que la infecció comporta a 
escala planetària. I alhora genera 
sinèrgies d’implicació humanitària 
que vinculen persones, col·lectius 
i serveis públics i privats en la soli-
daritat, l’atenció a les necessitats 
urgents i les iniciatives encarades 
a pal·liar els efectes més dramà-
tics de la crisi humanitària del nos-
tre globus  terraqüi. Ens ensenya 
així que ens cal una ètica mínima 
compartida d’abast mundial, ja que 
la dignitat de les persones i dels 
pobles constitueix el valor fona-
mental al servei del qual s’ha de 
posar l’entera administració de la 
política. En aquesta òptica, Càritas 
Arxiprestal Anoia-Segarra conside-
ra que els esforços tant de les ins-
titucions públiques i privades com 
del voluntariat associatiu i perso-
nal podrien tenir com a referent i 
fonamentació les tres conviccions 
següents:

1.- La totalitat dels països i àre-
es geogràfiques del planeta, així 
com la globalitat de les persones 
que hi viuen, s’han de mirar com 
constituint una única família hu-
mana. La gran diversitat de cultu-
res, poblacions, ètnies, religions, 
sistemes polítics i peculiaritats his-
toricogeogràfiques, en comptes 
d’atiar actituds d’exclusió basades 
en la diferència, han de suscitar la 
consciència que en l’actualitat for-
mem, tots plegats, una sola espècie 
humana i que ens uneix la mateixa 
dignitat de persones. D’aquí resul-
ta que l’atenció a prestar a qualse-
vol persona, especialment a les més 
necessitades de recursos materials i 
humans, ha d’estar guiada per una 
fraternitat de fons, com defensa 
Francesc a Fratelli tutti. Càritas con-
sidera així germanes nostres totes 
les persones a les quals té la sort de 
poder acompanyar en un procés de 
redignificació de la seva vida.

2.- Més enllà del seu dramatis-
me immediat, el sofriment causat 
per la pandèmia posa al desco-
bert les veritables necessitats que 
afecten tot ésser humà: d’estima-
ció, de pertinença als altres, de 
reconeixement social, de partici-
pació en la societat i de coopera-
ció, d’autorealització personal i de 
sentit global i finalístic de la vida, 

que es construeix sobre la base de 
conviccions últimes de naturalesa 
filosòfica, ètica i/o religiosa. Per 
això, prestar un servei assistenci-
al, per molt puntual i urgent o 
vital que sigui, mai té un sentit 
per si sol aïllat d’una concepció 
integral de la persona que cal te-
nir en compte i potenciar a la llum 
de la piràmide de les necessitats 
de Maslow. Per això Càritas vol  
afegir, a la mirada de la fraterni-
tat, la mirada de la integralitat: 
la consciència de contribuir, en la 
part que sigui, al projecte de vida 
reeixida de tota persona com a 
ésser que s’esforça per realitzar-se 
humanament al costat dels altres 
com a germans.

3.- La pandèmia de Covid-19 
ens ha obert encara més els ulls 
a la indispensable cooperació de 
tots per fer millor el planeta, tant 
dins l’àmbit ecològic com econò-
mic, polític i social. També ha po-
sat en relleu la interdependència 
entre tots aquests àmbits de la re-
alitat. Ja no resulta possible atacar 
les deficiències d’un àmbit de la 
realitat sense desenvolupar estra-
tègies globals que incideixin simul-
tàniament en els altres àmbits. En 
aquest sentit, resulta plenament 
justificat parlar no sols de pan-
dèmia, sinó també de sindèmia, 
o sigui, d’una excessiva afectació 
negativa de la població mundial 
causada per la interacció sinergè-
tica de diferents factors units a la 
pandèmia. ¿Qui podria negar que 
la pandèmia actual no va acom-
panyada de, i alhora reforça i està 
també potenciada per la pobresa 
en el món, la fam en àmplies zo-
nes geogràfiques del planeta, la 
sobreexplotació dels recursos na-
turals i la destrucció de la biosfera, 
els sistemes polítics corruptes i in-
justos amb la ciutadania, l’imperi 
econòmic del capitalisme salvatge 
i el seu control monopolista del 
mercat mundial, i la connivència 
de les institucions públiques i pri-
vades amb aquest estat de coses? 
Per això, Càritas considera que 
cal afrontar aquesta pandèmia de 
manera sindèmica, val a dir, amb 
consciència global i amb estratègi-
es multilaterals. Perquè aquest és 
l’objectiu que la nova realitat ens 
està imposant a escala planetària.

Joan Ordi
Membre de la Junta de Càritas Ar-

xiprestal Anoia-Segarra

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

Marc Freixas

Reflexions Dos Punt Zero
Però també porto la tristesa 

dins d’aquesta física i d’aquest 
cos que em fa viure en aquesta 
forma de viure. Reconec aquesta 
tristesa inesperada i plena d’in-
certesa. Però també l’ànima sap 
això que em passa per la pròpia 
pell. També l’ànima estima això 
que sóc, aquesta poesia inven-
cible que em fa viure per tot 
arreu. Sóc les paraules que esti-
mo, els versos que faig, el poe-

ma que es va construint a poc a 
poc, sense caure per cap mena de 
precipici increïblement inesperat. 
Sóc totes les coses que la bellesa 
és capaç de valorar, la poesia més 
ampla i sincera que puguis llegir 
a través de totes les teves emoci-
ons, la que pot fer-te plorar per 
l’amor més real que només tu 
puguis sentir i apreciar. Malgrat 
tot, però, també porto la tristesa 
dins d’aquesta física i d’aquest 

cos que em fa viure en aquesta 
forma de viure. Sort en tinc de 
la font per on ragen totes les 
paraules! Perquè sé que tots els 
camins del bosc són poesia. Per-
què sóc la teva vida dins la meva, 
la meva vida dins la teva. Som la 
persistència de seguir!

Després de l ’angoixa, les  
Paraules

--poemari inèdit--
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MOTOR Joan Vidal

Canvi radical
Hyundai i20 1.0 TGDI 
100CV 48V Essence

La casa coreana està en una 
ascendent progressió amb un 

objectiu molt clar: 44 models 
electrificats en el 2025 sota el 
pla “Full Electric, Full Care”. Avui 
conduïm l’i20, un model del seg-
ment B del mercat amb què ens 
hem de remuntar al 2008, quan 
va aparèixer la primera genera-
ció, i al 2014, quan surt la sego-
na, que al 2018 li van fer un 
“Face lift”, fins arribar als nos-
tres dies, quan es va presentar la 
tercera generació.

El nou i20 és un cotxe plena-
ment europeu, ja que es fa a Eu-
ropa seguint els gustos i costums 
dels conductors del Vell Con-
tinent. De la prova de la setmana 
passada, en la presentació a la 
premsa, puc assegurar, després 
de conduir per diferents traçats 
de carretera i ciutat, que vaig 
quedar bocabadat, sobretot pel 
seu comportament i estabilitat. A 
més, la transformació és tan radi-
cal, respecte el seu predecessor, 
que s’acosta molt a cotxes del 
segment superior. Súper connec-
tat, més espaiós, més segur i amb 
la hibridació de moda de 48V 
amb una major eficiència ecolò-
gica. Bona notícia també per als 
més exigents, ja que d’aquí a uns 
mesos, a la primavera, arribarà la 
versió i20 N amb 204 CV.

La gamma del Hyundai i20, 
sempre en 5 portes, està estruc-
turada en cinc acabats: Essence, 
Klass, Tecno Style i Style Lux, que 
inclou el sistema de so Premium 
de Bose i tres potències en gaso-
lina de 85, 110 i 120 CV, combi-
nades en transmissions manuals 
de 5 i 6 marxes i l’automàtica de 
set. Preus: entre 16.990 i 27.955 
euros, que poden ser més baixos 
amb els descomptes promocio-

nals i del Pla Renove de cada mo-
ment que pot aplicar la marca. 

Com es veu, l’i20 presenta 
un disseny completament nou 
i emocional inspirat en la nova 
identitat “Sensuous Sportiness” 
de Hyundai que anirem veient en 
les properes realitzacions. Es pot 
personalitzar en una paleta de 
10 colors i el sostre en negre. Per 
dins m’agraden les dues panta-
lles de 10,25”, una per al quadre 
d’instrumentació i l’altra, tàctil, 
situada en la posició central per 
la connectivitat, de les més avan-
çades i completes del segment 
B, que Hyundai denomina “Blu-
elink” per les funcions d’info-
entreteniment amb els nostres 
Smartphone.

En la conducció en ruta per 
recorreguts urbans i posterior-
ment a la carretera volia pro-
var especialment dos dels ele-
ments que inclou el nou i20 en 
la completa dotació de seguretat 
Hyundai SmartSense. Primer, el 
control de creuer intel·ligent ba-
sat en la navegació (NSCC), com 
també l’assistència del límit de 
velocitat (ISLA). És increïble com 
ens faciliten la conducció, sem-
pre amb un total control de la 
situació. Per a la prova vaig po-
sar-me al volant de la mecànica 
de 100 CV, associada al sistema 
híbrid lleuger de 48 volts i la cai-
xa de canvis automàtica de doble 
embragatge de set velocitats. Un 
plaer tot el conjunt i plenament 
aconsellable. El motor respon 
molt bé des de baixes revoluci-
ons i el canvi és súper ràpid.

Cilindrada: 998 cc / Potència: 
100 cv / Tracció: davant / Accele-
ració 0 a 100 km/h: 10,4 segons 
/ Consum homologat WLTP: 5,1 
l/100km / Preu: 19.240 euros.

Tercera Divisió: UE Valls 1 - CF Igualada 2
Creure-hi fins al final val tres punts
FUTBOL

Un gol al minut 90 de Sergio 
serveix per aconseguir la ter-

cera victòria en lliga.
Els blaus visitaven un camp 

de dimensions molt reduïdes 
amb la intenció de seguir amb la 
bona ratxa de resultats. El matx 
a domicili es preveia molt dur, ja 
que el rival buscaria la solidesa 
defensiva i el joc directe. El Mu-
nicipal d’Esports de Valls prome-
tia que viuria grans emocions.

La primera part va ser exac-
tament tal com es preveia. Molt 
contacte, pilotes aèries i cons-
tants duels físics per tot el ter-
reny de joc. Era molt compli-
cat superar les defenses i, amb 
aquesta tònica, els únics mo-
ments en què els blaus van ser 
capaços de generar perill, van 
ser gràcies a combinacions entre 
Huertas, Eric i centrades des dels 
laterals. Calia ser perseverant i 
pacient per poder apropar-se al 
gol, i així s’arribava al descans 
amb la sensació que l’enfron-
tament seria desequilibrat per 
petits detalls que marcarien la 
diferència.

A la segona meitat les regnes 
del joc van ser dels igualadins. 
L’equip de Cabestany va voler po-
sar una velocitat més al joc i ho 
va aconseguir. Així va ser com van 
forçar una expulsió local i, tan sols 
dos minuts més tard, van tenir un 
penal a favor. Sergio el va trans-
formar i els anoiencs es van avan-
çar al marcador.

El resultat i les sensacions eren 
molt bones, però en una jugada 
individual dels locals el Valls va 
aconseguir empatar. El gol va fer 
mal i el partit va embogir. El ner-
viosisme no beneficiava l’Igualada, 
que volia anar a per la victòria.

En aquesta dinàmica l’equip 
va tirar d’orgull i, en un últim in-
tent, al minut 90, Goran va pen-
jar una pilota a l’àrea, que va ser 
desviada i Sergio, va pescar-la 
amb el cap per enviar-la al fons 
de la xarxa. Un gol agònic que 
val tres punts, per arribar als nou 
punts en un inici molt bo!

La propera jornada de lliga 
serà a Les Comes, davant del Ter-
rassa FC, un dels favorits de la ca-
tegoria. Segur que serà un partit 
vibrant.

Pere Santano
Foto: Pere Santano

Gamma Nou Hyundai i20 Híbrid 48 V. Emissions de CO2 (g/km): 115-120. Consum mixt (l / 100 km): 5,1-5,3. 
Valors de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions de CO2 
(g/km): 95-103, obtingudes segons el cicle NEDC correlat.

*Exemple de finançament per a Hyundai i20 5P MPI 1.2 85 CV ESSENCE. PVP: 13.390,00€. Entrada: 4.210,00€. Import sol·licitat: 9.180,00€. Import finançat: 9.501,30€ (inclosa la comissió de formalització del 3,5 
%: 321,30€). Import de la mensualitat: 12 quotes de 60,00€, 95 quotes de 128,70€ i una última quota de 129,33€. Total interessos: 3.574,53€. Cost total del crèdit: 3.895,83€. Import total degut: 13.075,83€. Preu 
total a terminis: 17.285,83€. TIN: 6,99%. TAE: 8,07%. Sistema d’amortització francès. Finançament amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem, SAU. Vàlid fins al 30/11/2020. Model visualitzat: Nou Hyundai 
i20 Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España, SLU als seus clients finals només és aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial 
de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Més informació a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

* Finançant amb Banco Cetelem fins al 30/11/2020.

Hyundai i20 
€/mes60 12 quotes de 60€
95 quotes de 128,70€*
Entrada: 4.210,00€
Última quota: 129,33€
TAE: 8,07 %
TIN: 6,99 %

 per

No ser perfectes, cometre errors, deixar-nos endur pels sentiments… Tot això 
és el que ens fa ser humans. Per això, necessitem una tecnologia que estigui 
preparada per a nosaltres. I el Nou Hyundai i20 amb Smart Tech, ho està.
I és que inclou la tecnologia de seguretat més innovadora, com ara Control de 
creuer basat en la navegació o Alerta d’aproximació de trànsit posterior 
actiu. També disposa de les últimes novetats en connectivitat Bluelink, i a la 
seva pantalla tàctil de 8” s’hi pot replicar la pantalla de l’smartphone.
A més, el Nou i20 arriba amb una versió híbrida 48V, amb la qual podràs gaudir 
del teu món estalviant combustible i reduint emissions.

Nou Hyundai i20. Preparat per a tu.

Anoia Motor
Av. Barcelona, 121 - 08700 Igualada - Tel.: 93 801 77  17 - www.anoiamotor.com

Nou
Hyundai i20 Híbrid  48V
Preparat per a tu.
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
El Bruc: singulars erosions rocoses 

La FCP allarga 15 dies més 
la suspensió de totes les 
competicions d’àmbit català
HOQUEI PATINS

La Federació Catalana de Pati-
natge (FCP) ha decidit prolon-

gar durant dues setmanes més 
la suspensió de totes les compe-
ticions catalanes. Dimecres de la 
setmana passada, després d’una 
reunió telemàtica amb la Unió de 
Federacions Esportives de Cata-
lunya i la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física, es va 
saber que encara no hi ha respos-
ta del PROCICAT a les demandes 
del sector esportiu posteriors al 
toc de queda.

Per aquest motiu, la FCP va de-
cidir que no hi hagués cap compe-
tició ni el cap de setmana del 31/10 
i 1/11, ni el següent 7 i 8/11. A més, 
tampoc no hi haurà tecnificacions 
de cap disciplina. La decisió neix 
de la pròpia FCP i només afecta les 
competicions esportives catalanes, 
i no les estatals ni les internaci-
onals. Per tant, afecta a tots els 
equips de l’Igualada HC, a excepció 
del primer equip.

Partit d’OK Lliga suspès, 
altre cop per positiu 
de COVID-19 a l’equip 
contrari

Destacar però que divendres 
passat, la Real Federación Española 
de Patinaje va suspendre el partit 
de la sisena jornada de l’Ok Liga 
que enfrontava al CH Caldes Re-
cam Làser i a l’Igualada Rigat HC 
per un positiu de COVID-19 en la 
plantilla del CH Caldes.

El partit s’havia de disputar 
al Pavelló Esportiu Torre Roja el 
diumenge 1 de novembre. És la 
tercera setmana consecutiva que 
l’Igualada Rigat HC no disputarà la 
seva jornada de lliga a causa de la 
COVID-19. Tots els partits suspesos 
(Girona CH, CP Calafell i CH Caldes) 
encara no tenen data per ésser dis-
putats.

La WSE-RH suspèn les 
competicions europees 
fins a final d’any

El Comitè Europeu ha decidit, 
en una reunió que es va dur a ter-
me el passat 27 d’octubre, que a 
causa de la “degradació de l’emer-
gència pandèmica, que afecta a 
tots els països, encara que afec-
ti de manera diferent, dificulta la 
situació”, és necessari suspendre 
les competicions d’EUROLEAGUE, 
FEMALE LEAGUE Cup i WS Europe 
Cup, com a mínim fins al 31 de de-
sembre de 2020.

Això afecta directament l’Igua-
lada Rigat HC, ja que els 1/16 de fi-
nal de la WS Europe Cup que havia 
de disputar davant el RSC Uttigen 
Hockey suís (l’anada el 7/11 i la 
tornada a Les Comes el 21/11) hau-
ran d’esperar fins a finals d’any. La 
WSE-RH dissenyarà un nou model 
competitiu particular per a cada 
competició, que es discutiran a tra-
vés de reunions per videoconfe-
rència amb els clubs implicats en 
cadascuna de les competicions.

Igualada Rigat HC

EXCURSIONISME

Bonica matinal del dijous 29 
d’octubre de 2020 del grup de 

veterans, que va mantenint l’escalf 
malgrat les limitacions que imposa 
la pandèmia del Covid-19. Sorpresa 
per als que encara no coneixien 
o no recordaven “la balma més 
gran de Catalunya” (fins, és clar, 
que algú no ens demostri el con-
trari), que és la balma de Can Solà 
de la Roca, i sorpresa per la roca 
del Pont Natural de Pedra, tam-
bé de Can Solà. És impressionant 
el treball de capritxosa erosió fet 
a través de mil·lennis en ambdós 
paratges rocosos, singulars creaci-
ons arquitectòniques de la natura.

Els llocs destacats de l’itinera-
ri eren la balma, la masia --gran 
masia-- de Can Solà, Can Soteres, 
el Pont de Pedra Natural i Sant Mi-
quel de Vilaclara. Sortida des de 
la benzinera de la sortida del tú-
nel del Bruc, on aparquem, i per 
pas subterrani ens col·loquem a la 
banda oposada dels dos vials de 
l’autovia, i per pedregós i costerós 
camí primer i bonic sender després 
arribem a la balma. Es conta que 
té 3.150 m2 de superfície, 120 m de 
llargada i 35 m de fondària màxi-
ma amb una alçada que arriba als 

15 m. Al centre hi ha una antiga 
font que solament brolla en èpo-
ques de moltes pluges. En el passat 
la balma va ser molt utilitzada per 
a guardar els ramats, i en les pa-
rets hi ha diverses vies d’escalada 
artificial. A alguns se’ns han revifat 
records de les dues serenates noc-
turnes (concerts musicals) fetes sota 
aquell sostre rocós, una l’any 1988 
i l’altra el 1997, organitzades per 
la UEC. Del 1988 recordem que fou 
un acte cultural històric, amb una 
audició arrodonida i espectacular 
i una assistència de públic que, te-
nint en compte els dos autocars 
plens i més de 200 vehicles estaci-
onats a la rodalia, pogueren sobre-
passar les 1000 persones.

Enfilem el camí superior que, 
donant la volta, passa per la gran 
masia de Can Solà, en un bonic 
paisatge amb Montserrat al fons. 
Masia que es construí en diferents 
èpoques, té tres portes adovella-
des i diverses construccions anne-
xes. Dintre del recinte emmurallat 
té una petita capella orientada al 
sud, de planta quadrada i campa-
naret de cadireta.

Prosseguim pel camí que 
travessa per sobre dels dos tú-
nels i que finalment ens deixa 

a can Soteres, que té una situ-
ació enlairada que permet con-
templar-la des de la llunyania. 
La casa, després que una part 
fos delmada per un llamp, restà 
molts anys en abandó. La finca 
passà a ser d’Assistencial Anoia 
i la Fundació Sanitària i sembla 
que recentment s’hi han fet algu-
nes millores.

Una ampla i ombriva pista i 
després un corriol d’espessa bos-
cúria ens porta al Pont de Pedra, 
una llarga i estreta roca pinyo-
lenca --d’uns 15 metres-- que tra-
vessa, aèria, una frondosa bar-
rancada a la falda de la Serra de 
Roques Blanques, fent de curiós 
pont natural a sobre del torrent.

Baixem a Sant Miquel de Vi-
laclara, una capella romànica del 
municipi del Bruc adossada a un 
mas a prop del túnel del Bruc, 
totalment abandonada, que ja 
existia el 1077. Conserva un absis 
amb arcuacions llombardes sepa-
rades per pilastres i una petita 
finestra. En el seu interior, i junt 
a l’absis, hi ha un cup que, en 
integrar-se a la construcció ados-
sada, desfigura totalment el con-
junt, després d’haver estat apro-
fitada com una dependència més 
dels pagesos de la masia, amb el 
cup excavat sota el presbiteri. Era 
la capella d’un grup de masies 
situades a l’entorn, damunt d’un 
turó, envoltades de bosc de pins, 
conegudes per Can Guixar, actu-
alment totes enderrocades. 

Després, baixada fins a la 
pista que ens mena als cotxes, 
i abans de les 12 a casa. Partici-
pants, 8. Distància, 9 km. Temps 
net de camí, 2h30’. Ascens acu-
mulat, 259 m.

Veterans Uecanoia
Foto: Joan Mollà

1a Nacional: CF Igualada 1 - Saragossa CFF “B” 1
La falta d’eficàcia permet l’empat

FUTBOL

Les anoienques van veure com 
el bon joc mostrat no es tradu-

eix en victòria, després d’un gol 
visitant en els minuts finals.

Les blaves tenien l’oportuni-
tat de seguir amb la bona ratxa 
de gols i resultats amb què havi-
en iniciat la lliga. Davant es tro-
baren un filial molt guerrer i que 
havia mostrat bones sensacions 
en les primeres jornades de lli-
ga. Va ser un duel molt disputat 
que s’acabaria decidint per petits 
detalls. 

L’arrencada de les blaves va 
ser molt positiva i en els primers 

cinc minuts ja van disposar de 
dues clares ocasions. En primera 
instància va ser Bernadí qui ho va 
intentar des de fora l’àrea, però 
la pilota va marxar fora per ben 
poc. I tan sols dos minuts més 
tard, Marina es va plantar sola 
davant la portera, que li va en-
devinar les intencions i va aturar 
la pilota. 

En els primers minuts el do-
mini de les jugadores de Cubí era 
clar. Només havien de sentir-se 
fiables i el gol arribaria. I així va 
ser, al minut 19, fruit d’una bo-
na combinació del conjunt blau 
i Marina, aquesta vegada sí, va 

definir a la perfecció per avançar 
les igualadines.

A partir d’aquest moment el 
setge blau va disminuir, però el 
control i les oportunitats van se-
guir sent de les locals. Així es va 
arribar al descans, amb un mar-
cador curt favorable a les igua-
ladines.

A la segona part el partit va 
seguir la mateixa dinàmica dels 
minuts finals de la primera. Joc 
més lent i amb més imprecisions, 
sense arribades a les porteries. El 
marcador estava molt obert i no-
més una jugada aïllada podia fer 
que es mogués.

Malauradament, en el tram 
final, Vives va ser expulsada per 
doble targeta groga. El triomf 
es complicava. I així va ser com, 
al minut 84, les aragoneses van 
aconseguir igualar el duel i el 
partit va acabar en empat a 1, i 
amb la sensació de l’equip local 
de que s’hagués pogut emportar 
els tres punts.

Amb aquest resultat, el CF 
Igualada assoleix 7 punts a la 
classificació.

La setmana vinent les blaves 
tenen un enfrontament molt 
complicat al camp del Sant Ga-
briel, un dels aspirants a l’ascens.

Pere Santano
Foto: Marc Domingo 

Comunicat de la Federació 
Catalana sobre el nou 
ajornament de les 
competicions
FUTBOL SALA

Dijous passat, el Govern de 
la Generalitat va decretar 

la suspensió, durant els quinze 
dies vinents, de les competici-
ons esportives a Catalunya, amb 
l’excepció de les competicions 
professionals que siguin d’abast 
estatal o internacional.

Des de la Federació Catala-
na de Futbol Sala (FCFS) comuni-
quen l’acatament d’aquesta deci-
sió, amb la suspensió immediata 
de totes les competicions que or-
ganitzem.

Cal precisar, però, que, en 
el cas de les nostres dues màxi-
mes categories, la Lliga Nacional 
Masculina i la Lliga Nacional Fe-
menina, estem treballant per tal 
que quedin excloses d’aquesta 
suspensió i es puguin reprendre 
el més aviat possible (el cap de 
setmana del 7-8 de novembre).

En aquest sentit, la FCFS ha 
adreçat un escrit a la Secretaria 
General de l’Esport en el qual es 
fa aquesta petició atenent que, 
malgrat que no són competici-
ons de caràcter estatal ni són 
professionals, estan avalades per 
la Federació Europea de Futsal 
(FEF) i tenen competència dins 
aquest organisme, com també 
dins l’Associació Mundial de Fut-
sal (AMF), atès que atorguen pla-
ça per a les competicions europe-
es de la temporada següent. Són, 
per tant, competicions tutelades 
per la FEF i l’organització de les 

quals està delegada a la FCFS, 
una federació catalana sense lli-
gams amb federacions estatals 
per absència d’aquestes.

L’escrit precisa, a més, que 
l’aturada prolongada d’aquestes 
dues competicions pot tenir un 
efecte contraproduent de cara 
a l’esport català, ja que aquest 
es quedaria sense representació 
en les competicions europees de 
clubs de la temporada vinent.

De la mateixa manera, es 
recorda que existeix un greuge 
comparatiu en relació a altres 
competicions que s’estan dispu-
tant amb normalitat, tot i tam-
poc ser ni professionals ni de ca-
ràcter estatal, sinó català, i que 
a més no duen incorporada sota 
cap concepte una futura repre-
sentativitat d’àmbit internacio-
nal, com és el cas de la 3a Divisió 
de futbol sala, una competició 
tutelada per la Real Federación 
Española de Fútbol però que està 
completament delegada a les fe-
deracions territorials. 

A l’espera de tenir una res-
posta favorable per part de la 
SGE, la FCFS seguirà acatant to-
tes les resolucions i mesures que 
es dictaminin des dels òrgans 
competents, a la vegada que, 
de cara a un hipotètic retorn 
parcial o total, mantindrem la 
nostra aposta per una compe-
tició emmarcada completament 
en els protocols d’higiene i de  
seguretat. 
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SALUT

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

  DRA. MARIA DEGOLLADA 
DRA. ALBA LÓPEZ
DR. RICARD IZQUIERDO
TOCOGINECÒLEGS

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 -  IGUALADA - www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

- Primera visita gratuïta
-  Descomptes per família nombrosa i monoparental 

10% en les visites de tractament i de revisió

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA

OBERT TOTES LES TARDES

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents  
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues

Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

www.clinicaortodonciadrustrell.com - clinicaustrell@gmail.com 

Tel. 93 804 16 66

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades

93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

Psicologia infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de 
difucultats d'aprenentatge

Reforç escolar

Logopèdia

Psiquiatria infanto-juvenil

OFERIM TOTS ELS NOSTRES 
SERVEIS ONLINE

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Per concertar visites 
620 99 22 69

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART) 

Segueix-nos a:

     @clinicadentalcapitan

     Clínica Dental Capitán

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)

Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04

Bernat Jaume guanya l’Open Internacional 
PSA de Terrassa
ESQUAIX

L’igualadí Bernat Jaume va domi-
nar a l’Esquaix-4 de Terrassa, en 

una prova puntuable del circuit 
PSA. Cal destacar que, amb el cir-
cuit mundial gairebé paralitzat, les 
proves es limiten a torneigs amb 
limitacions frontereres per l’efecte 
del Covid-19. Tot i això, a Terrassa hi 
van jugar, apart dels locals, jugadors 
d’EE.UU., Suècia, Holanda i, sobre-
tot, d’una bona colònia de colom-

bians que té com a base d’entrena-
ment una acadèmia barcelonina.

A Terrassa s’hi van desplaçar tres 
anoiencs. El gran dels Jaume, Joel, 
va arribar fins a la penúltima ronda 
de semifinals, en què va caure da-
vant el seu germà Bernat, mentre 
que el montbuienc Nacho Fajardo 
va cedir a primera ronda del qua-
dre davant el canari Ivan Pérez i va 
arribar fins a la final de consolació, 
en què va caure davant Xavi Blas-

co. El Bernat, per la seva banda, va 
quedar exempt en primera ronda 
com a cap de sèrie 1, i va encadenar 
victòries davant Tato Mancilla, de 
Colombià, del Joel a semifinals i va 
dominar en la final al també colom-
bià Edgar Ramírez per 3-1.

Els dos germans Jaume mante-
nen les seves posicions en el ràn-
quing mundial, el Bernat avançant 
un lloc, del 69 al 68 actual i el Joel 
mantenint el 220è lloc.




