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La nova Àrea 5G inclou l’Anoia

Aquesta setmana s’ha presentat al Museu de la Pell d’Igualada l’Àrea 5G Penedès, una proposta impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i emmarcada dins de l’Estratègia 5G de Catalunya.  L’Àrea 5G Penedès inclou la 

vegueria del Penedès, que abasta les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. La posada en marxa de l’Àrea 5G permetrà una 
important dinamització econòmica.   Pàg. 5

Encesa de 10.000 espelmes 
per la Marató de TV3

Diumenge passat, el Parc Central d’Igualada va acollir l’acte de per-
formance de l’encesa de deu mil espelmes per la Marató de TV3; es 

tractava d’una escultura social titulada “Amb l’ajuda de tots”, creada per 
l’artista català Muma en homenatge a totes les persones que han viscut 
la Covid-19 en primera línia. Recordem que aquest proper diumenge dia 
de la Marató, TV3 instal·larà un plató al camp de futbol de Les Comes on 
s’hi oferiran entrevistes i reportatges.   Pàg.25

La comarca de l’Anoia també 
és turística

L’Anoia, considerada com a comarca agrícola i industrial, vol fer-se un 
lloc com a destí turístic, i camina cap al 2021 amb l’objectiu d’apostar 

pel turisme sostenible i slow i posant el focus en la proximitat i l’autenti-
citat. En les dades aportades per la Diputació de Barcelona on s’analitzen 
els resultats per comarques del Monitor de reputació turística online de 
la Regió de Barcelona 2020, l’Anoia ha aconseguit una puntuació de 8,26 
sobre 10.   Pàg. 6
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Hospital: 
- Centraleta: 93 807 55 00
- Consultes Externes: 93 807 55 55
- Gabinets d’exploració: 93 807 55 93
-  Hospital de dia Oncologia i mèdic:  

93 807 55 52
- Àrea Ambulatòria: 93 807 55 74
- Hemodiàlisi: 93 807 55 72
- CAP Igualada Nord: 93 807 58 00
-  Centre de Salut Mental d’Adults i 
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. 
A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la 
recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 17 de desembre: Pilar, c/ Comarca - Mestre 
Montaner.
Dia 18: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 19: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 20: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i La Creu, Pl. de la Creu, 7 
(22-9 h).
Dia 21: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 22: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 23: Esteve, Av. Països Catalans, 101.

FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  - www.funerariaanoia.cat
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El Govern presenta un pressupost dissenyat per protegir les persones 
i impulsar la recuperació d’activitat econòmica post-pandèmia
Els comptes per a l’any 2021 preveuen congelar impostos, incrementar la despesa social, i invertir 11 ME perquè 
la ciutat surti reforçada de la crisi
IGUALADA

El govern municipal ha presentat 
aquest dimarts la proposta de 

pressupost per a l’any 2021 que es 
debatrà en la propera sessió del Ple 
municipal. Les grans xifres del pro-
jecte, que han estat explicades per 
l’alcalde, Marc Castells, i la regidora 
d’Hisenda, Montse Duch, indiquen 
que el pressupost de l’Ajuntament 
serà de 60,3 milions d’euros i que 
el pressupost consolidat, que inclou 
també les societats municipals, els 
organismes autònoms i el Consorci 
Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 
71,7 milions.

Castells ha qualificat la pro-
posta com un “pressupost pensat 
en un escenari de recuperació de 
l’activitat econòmica, amb un in-
crement de la despesa social, ajuts 
a les empreses i autònoms, conge-
lació d’impostos i noves inversions 
perquè la ciutat surti reforçada de 
la crisi originada per la pandèmia”. 
Amb aquest esperit, s’ha fet un es-
forç per fer créixer el pressupost 
un 3,2%, a pesar que els ingressos 
es veuen limitats, atesa la conge-
lació dels impostos municipals. En 
aquest sentit, l’alcalde ha destacat 
la capacitat de l’equip de govern 

per captar fons externs, fins al punt 
que gairebé la meitat dels fons que 
es destinaran a inversions provenen 
d’aportacions d’altres administra-
cions.

L’alcalde ha destacat que “no 
recaptarem més diners, perquè 
congelem els impostos municipals, 
però ens hem esforçat i ens segui-
rem esforçant per aconseguir més 
recursos econòmics que destinarem 
a protegir les persones i a generar 
política social i política econòmica”. 
Castells també ha assenyalat com a 
prioritats l’habitatge social, l‘urba-
nisme i l’accessibilitat, el reforç de 
l’aposta universitària i la prepara-
ció per a la capitalitat cultural del 
2022.

Les xifres
El pressupost dedica 5,6 milions 

d’euros a despesa social, xifra que 
representa el 9% del total i un in-
crement del 5% en relació a l’any 
passat. Aquesta xifra inclou les re-
gidories d’Acció Social i Infància, 
Entorn Comunitari i Habitatge, a 
les quals encara caldria afegir els 
8 milions de despesa del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada, que tam-

bé té un augment de 0,3 milions en 
relació amb el 2020. En el cas con-
cret de l’habitatge, s’hi destinen 
229.000 euros, xifra que suposa un 
25% més que l’any passat.

Tot i treballar ja amb la vista 
posada en la recuperació de la crisi, 

el pressupost destina 250.000 euros 
a despesa corrent directament rela-
cionada amb la Covid-19.

Duch també ha destacat que 
el fet que la bona gestió d’aquests 
últims anys permet seguir reduint 
la despesa financera, que baixa un 

7% i se situa en 0,7 milions, xifra 
que representa l’1% del pressupost.

Pel que fa a les inversions 
més destacades, cal assenyalar els 
diners destinats a: Campus Univer-
sitari de Salut: 3.000.000 d’euros; 
el Pla de Barris: 1.535.000 euros, 
que inclouen obres, asfaltats, parcs 
infantils i pla d’arbrat; el nou al-
berg de Cal Maco: 950.000 euros; 
el Centre Cívic Nord: 920.000 eu-
ros; accessibilitat passos vianants: 
400.000 euros; entorns Badia 
i Margarit 350.000 euros; Pla de 
modernització del polígon de les 
Comes (actuacions al carrer Lu-
xemburg): 250.000 euros; l’Anella 
Verda: 200.000 euros; Enllumenat: 
160.000 euros; millores dels ce-
mentiri: 120.000 euros; Pla Direc-
tor Urbanístic Rec: 100.000 euros; 
Fashion Hub 100.000 euros; pla 
de manteniment per les escoles: 
100.000 euros; millores d’instal·la-
cions esportives: 75.000 euros i Cal 
Badia: 30.000 euros.

L’Ajuntament actua contra 
dos establiments per 
incomplir les limitacions 
d’aforament i d’activitat

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha 
adoptat aquesta setmana mesu-

res contra dos establiments del 
centre de la ciutat per l’incom-
pliment de les mesures de limi-
tació d’activitat motivades per la 
situació sanitària. En concret, i 
arran dels informes i les sancions 
aixecades entre divendres i diu-
menge per la Policia Local, s’ha 
retirat temporalment la llicència 
de terrassa d’un establiment i s’ha 
tancat l’interior d’un altre local 
durant el proper cap de setma-
na. Divendres inclòs. A més, tam-
bé s’ha establert un termini breu 
de temps per fer retirar totes les 
bótes exteriors de tots els bars i 
restaurants, ja que són uns ele-
ments que afavoreixen l’acumula-
ció de persones.

Durant l’anunci de les mesures, 
la tinenta d’alcalde Carlota Carner 
ha afirmat que “com a govern, es-
tem compromesos i implicats amb 
la recuperació del sector de la res-
tauració i seguirem al seu costat 
per ajudar a sortir d’aquesta crisi. 
Tot i així, demanem responsabili-
tat als propietaris dels establiments 
perquè vetllar pel respecte de les 
normes sanitàries ens beneficia a 

tothom”. I ha afegit que “la matei-
xa responsabilitat demanem a tota 
la ciutadania. La immensa majoria 
de la gent està complint i estan 
fent molts sacrificis, i tothom ha 
de ser conscient que el compliment 
de les mesures dictades pel depar-
tament de salut i interior són per 
la seguretat de tota la ciutadania i 
per protegir-nos.

Pel que fa a les xifres concre-
tes de les actuacions de control, 
aquest passat cap de setmana la 
Policia Local ha aixecat 38 denún-
cies directament relacionades amb 
les restriccions per la pandèmia 
de Covid-19. A més de les dues 
denúncies a establiments, 24 van 
ser per incompliment dels horaris 
i restricció municipal de mobili-
tat, 11 per no dur mascareta i una 
per no mantenir la distància social 
de mobilitat. Pel que fa a la resta 
d’actuacions, la Policia va practi-
car una detenció per robatori amb 
força a l’interior d’un vehicle, ha 
obert dues diligències per alcoho-
lèmia, i ha aixecat una sanció per 
consum de substàncies en via pú-
blica, una relativa al control d’ani-
mals domèstics, una per orinar en 
via pública i una per consum d’al-
cohol en via pública.
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Castellolí aprova el pressupost més 
gran de la seva història per al 2021

CASTELLOLÍ

Al Ple municipal celebrat dijous 
passat, l’Ajuntament de Caste-

llolí va aprovar per unanimitat el 
pressupost municipal per a l’any 
2021, que ascendeix a 1.494.000 
euros, pràcticament un milió i 
mig. Es tracta del pressupost més 
gran que ha tingut Castellolí, tot 
i que coincideix amb una rebaixa 
de taxes i impostos aprovada al 
darrer Ple, com la reducció del 
10% de l’IBI i de l’impost sobre 
vehicles per a tots els veïns, i la 
bonificació de l’IAE i la taxa d’es-
combraries per a les empreses.

Quasi un terç del pressupost 
total per a l’any que ve --491 mil 
euros-- aniran destinats a inver-
sions que tenen el finançament 

garantit, com la vianalització de 
l’avinguda de la Unió, amb recur-
sos de la Diputació de Barcelona, 
la reforma de la piscina i els ves-
tidors, la creació de cobertes a la 
zona esportiva dels Pinyerets i la 
fase final de l’arranjament de la 
zona del Pump Truck.

A més, l’equip de govern pre-
veu que aquest pressupost pu-
gui créixer al llarg de l’any fins a 
superar els dos milions d’euros, 
ja que hi ha pendents diverses 
resolucions d’ajuts, com ara el 
Pla d’Especialització de Competi-
tivitat Territorial (PECT), en què 
l’Ajuntament de Castellolí va pre-
sentar un projecte relacionat amb 
el vehicle connectat i la conducció 
autònoma que si és concedit as-

cendirà com a mínim a 200 mil 
euros. També hi ha pendent la 
confirmació d’un ajut de Turis-
me de la Diputació de Barcelona 
a través del Consell Comarcal de 
l’Anoia que aniria destinat a l’ar-
ranjament del Castell i l’Església 
vella i, finalment, l’Ajuntament 
disposa encara d’un romanent 
que vol destinar a completar el 
projecte de l’avinguda de la Unió. 
Tot plegat, faria que el pressupost 
per al 2021 superés els 2 milions 
d’euros.

En el transcurs del Ple, l’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, va 
posar de relleu la importància his-
tòrica d’aquest pressupost: “en 
temps de més dificultats que mai, 
fem un esforç més gran que mai 
perquè les famílies i empreses pu-
guin tirar endavant, i el poble en 
surti reforçat”. Per la seva banda, 
el cap de l’oposició, Xavier Bru-
gués, va reconèixer l’esforç que 
ha fet l’equip de govern per re-
duir la fiscalitat i augmentar, al-
hora, el pressupost. El Ple íntegre 
es pot veure al Canal de Youtube 
de l’Ajuntament de Castellolí.

Poble Actiu proposa 
mesures urgents en política 
d’habitatge per aprovar 
els pressupostos de 
l’Ajuntament 
IGUALADA

El grup municipal de Poble 
Actiu ha fet públiques les seves 

propostes i exigències en matè-
ria de polítiques d’habitatge en 
relació als pressupostos de l’Ajun-
tament d’Igualada. L’agrupació 
de l’esquerra igualadina propo-
sa destinar el 10% d’inversions 
del pròxim pressupost a políti-
ques d’habitatge, “en concret en 
la rehabilitació d’habitatges que 
actualment no tenen les condici-
ons suficients d’habitabilitat, per 
tal d’augmentar de manera sig-
nificativa el parc d’habitatges de 
la ciutat”. Poble Actiu-CUP també 
ha explicat que “l’Ajuntament, 
conjuntament amb la Generalitat, 
pot multar els grans tenidors de 
pisos buits si aquests els mante-
nen buits en comptes de posar-los 
en lloguer o d’oferir-los com a llo-
guer social”. En aquest sentit, han 
recordat al govern Castells que 
“la llei del dret de l’habitatge, 
que permet sancionar als grans 
tenidors fins a 900.000 euros i, si 
cal, pot expropiar els pisos, està 
per ser aplicada”, i assenyalen 
que “Ajuntaments com el de Ter-
rassa l’estan aplicant”. Per altra 
banda, el grup municipal també 
critica que “les ajudes actuals per 
pagar els lloguers d’habitatge són 
molt escasses”, motiu pel qual 
defensen la necessitat d’ampliar 
les ajudes econòmiques per tal 
de fer front als pagaments del 
lloguer d’habitatges d’aquells 
ciutadans i ciutadanes que ho 
necessitin. En aquest sentit, pro-
posen l’augment del 50% de l’IBI 
als pisos buits a partir del tercer 
immoble, com ja fan altres muni-
cipis de la comarca com la Torre 
de Claramunt i Piera. 

Des de Poble Actiu-CUP con-
sideren que “si aquestes mesures 
eren molt necessàries abans de la 
crisi de la COVID-19, perquè Igua-
lada pateix una malaltia crònica 
en matèria d’habitatge ja que té 
un minso parc d’habitatge públic 
i els preus dels lloguers són molt 
cars, amb l’actual crisi derivada 
de la pandèmia aquest patiment 
crònic s’ha fet més gran i, per 
tant, aquestes mesures encara són 
més necessàries avui dia”. Igual-
ment, assenyalen que “l’Ajunta-
ment és un actor molt important 
que pot contribuir positivament 

en la solució dels problemes d’ha-
bitatge de la ciutat, però per això 
calen propostes valentes i eficaces 
que tinguin per objectiu soluci-
onar els problemes”. En aquest 
sentit, critiquen que “destinar 
75.000 euros l’any per a la rehabi-
litació d’habitatges és una broma 
que només té per objectiu om-
plir l’expedient, però no soluci-
onar els problemes”. Igualment, 
consideren que “la construcció 
de pisos municipals de lloguer és 
una bona notícia però és del tot 
insuficient perquè ni resolen el 
problema immediat ni la quan-
titat és suficient en relació a les 
necessitats urgents de la ciutat”.

Per tot això, Poble Actiu-CUP 
ha explicat que “aquestes pro-
postes, que segueixen en la línia 
de la moció aprovada al Ple de 
l’Ajuntament d’octubre d’intro-
duir criteris de progressivitat, te-
nen un doble objectiu: per una 
banda, ampliar la despesa en 
polítiques d’habitatge per tal de 
pal·liar la crisi habitacional que 
patim de manera crònica a Igua-
lada i, per l’altra, equilibrar els 
ingressos de l’Ajuntament per tal 
de poder realitzar ajudes impor-
tants en matèria d’habitatge”.

Des del grup municipal de 
l’esquerra igualadina subratllen 
que “les mesures de polítiques 
d’habitatge que proposem són 
imprescindibles si el govern Cas-
tells vol que aprovem els pres-
supostos, no només perquè és 
una necessitat amb caràcter d’ur-
gència, sinó perquè cal materi-
alitzar la llei i els acords del Ple 
de l’Ajuntament”. És per aquest 
motiu que insten el govern Cas-
tells “a fer front d’una vegada 
al problema de l’habitatge de 
la ciutat”, al mateix temps que 
insten la resta de grups munici-
pals, especialment ERC Igualada 
i Igualada , a defensar aquestes 
propostes: “no només van votar 
favorablement a la moció apro-
vada al Ple de l’Ajuntament d’oc-
tubre d’introduir criteris de pro-
gressivitat, sinó també perquè 
en els seus programes electorals 
defensen polítiques d’habitatge 
més efectives que les que ha apli-
cat i continua aplicant el govern 
Castells”.

Poble Actiu

Igualada Som-hi proposa una targeta de 
compra local per les persones a l’atur i 
habitatge social entre les mesures que 
demana pel Pressupost

IGUALADA

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

da Oberta) ha concretat les mesu-
res que proposa per ser incloses al 
Pressupost 2021 de l’Ajuntament. 
Després d’afirmar, la setmana pas-
sada, que la proposta de Pressu-
post del govern de Junts per Igua-
lada era totalment “insuficient”, la 
formació d’esquerres i progressista 
ha marcat diferents propostes de 
política social, econòmica, d’ha-
bitatge i de lluita contra l’emer-
gència climàtica, que considera 
“imprescindibles” que formin part 
dels números del proper any i aju-
dar a fer front a la crisi provocada 
per la Covid-19.

El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, marca 
que “Igualada té 2.737 persones a 
l’atur, la pandèmia ha provocat un 
increment de més de 600 persones 
sense feina i moltes altres es tro-
ben en ERTO amb un futur incert. 
Cal donar una resposta i ajuda a 
totes aquestes persones”. Iguala-
da Som-hi proposa una targeta de 
compra al comerç local per les per-
sones sense feina que serveixi, al-
hora, per fer costat al comerç local. 
Cuadras destaca que “amb aquesta 
proposta estem donant suport a 
dos sectors àmpliament castigats 

per la crisi de la Covid-19: les per-
sones sense feina i el petit comerç 
de la ciutat”.

En l’àmbit d’habitatge, Igua-
lada Som-hi denuncia la situació 
d’emergència habitacional que vi-
uen moltes famílies amb dificul-
tats per accedir a una vivenda: “La 
poca oferta que hi ha, està provo-
cant una bombolla dels preus del 
lloguer inassumibles per a molta 
gent. Cal garantir el dret a la vi-
venda”. Després d’aconseguir que 
l’Ajuntament acceptés tornar a 
construir habitatge públic munici-
pal de lloguer assequible després 
de 8 anys sense fer-ho, la forma-
ció d’esquerres i progressista no 
entendria que el Pressupost no 
contemplés una partida per a fer 
aquests pisos. Per això és una de-
manda que posa sobre de la taula 
perquè aquest projecte sigui una 
realitat.

En l’àmbit de la mobilitat sos-
tenible Igualada Som-hi proposa 
augmentar la pacificació del centre 
de la ciutat i fer una prova pilot els 
dissabtes a la tarda per convertir 
en vianants el carrer d’Òdena i el 
carrer de Sant Pau per afavorir el 
comerç i l’accés a un equipament 
cultural com és l’Ateneu. També 
fer un estudi per adequar la Ram-
bla de Sant Isidre a un ús defini-

tiu de vianants i construir aparca-
ments segurs per a bicicletes en es-
pais concorreguts d’Igualada com 
l’estació de tren o els equipaments 
escolars i esportius.

Igualada Som-hi demana que 
el govern continuï amb el pla d’ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques 
i per això requereix que hi hagi 
una partida al Pressupost que per-
meti seguir equipant els edificis 
públics amb plaques fotovoltai-
ques perquè generin energia neta 
i siguin autosuficients: “El Pressu-
post 2020 va contemplar aquest 
acció perquè la vam aconseguir in-
troduir i és una demanda que tor-
nem a posar sobre de la taula per 
fer front a l’emergència climàtica”.

Un alcalde centrat en 
Igualada

Igualada Som-hi recorda que el 
govern de Junts per Igualada està 
en minoria i que va tard pel que 
fa al Pressupost. Cuadras explica 
que “sabem que Marc Castells es-
tà pensant en el seu salt al Parla-
ment però el que necessitem, més 
que mai, és un alcalde centrat en 
Igualada, en solucionar els proble-
mes de la seva gent i demanem 
que aquesta sigui la seva prioritat 
a l’hora de fer el Pressupost pel 
2021. Hem traslladat aquestes pro-
postes concretes al govern i estem 
a l’espera”.

Cuadras afirma que “Igualada 
Som-hi sabem el moment greu que 
viu la ciutat i que això requereix 
l’esforç de tots els partits polítics 
per buscar l’acord per a donar so-
lucions a la gent. Nosaltres hi es-
tem compromesos i demanem al 
govern que també ho faci, ja que 
prorrogar el Pressupost per manca 
d’acord seria un greu error que 
Igualada no es pot permetre”. Una 
vegada superada la primera quin-
zena del mes de desembre, només 
queden dues setmanes per tenir el 
Pressupost aprovat.

Propera edició de 
L’Enllaç, dimecres 23 

de desembre
El proper dimecres dia 23 de desembre sortirà al 

carrer l’últim setmanari de L’Enllaç dels Anoiencs 
del 2020, per tornar a retrobar-se amb els anunci-
ants, lectors i col·laboradors al gener 2021. Així es 
demana a tothom que vulgui anunciar o publicitar 
alguna activitat que s’escaigui en les dates en què 
farem festa, fins passat Reis, cal que ens avanci el 
material per publicar i se li anunciarà en la nostra 
propera edició del dia 23 de desembre.
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Presentació de l’Àrea 5G Penedès, un projecte que obrirà noves 
oportunitats en el camp de l’atenció sociosanitària, la mobilitat, 
l’entreteniment i el talent
IGUALADA

Dilluns d’aquesta setmana s’ha 
presentat al Museu de la 

Pell d’Igualada l’Àrea 5G Pene-
dès, una proposta impulsada per 
la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Polí-
tiques Digitals i Administració 
Pública, i emmarcada dins de l’Es-
tratègia 5G de Catalunya. Aquest 
projecte ha comptat amb la par-
ticipació i col·laboració de Mobi-
le World Capital Barcelona, la 
Fundació i2CAT, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament d’Igua-
lada, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, TICAnoia, Neàpolis i 
Telefónica. 

L’objectiu de l’Àrea 5G Pene-
dès es basa en el desplegament 
de la xarxa 5G comercial de Te-
lefónica per tal de promoure la 
formació i disseminació, la rea-
lització de workshops, l’ús d’un 
laboratori i l’impuls de projectes 
pilot i proves de concepte sobre 
aquesta tecnologia. D’aquesta 
manera es preveu promoure l’ac-
ció conjunta de la indústria --que 
pot desenvolupar solucions amb 
vocació de servei finalista basa-
des en 5G--, la societat civil, les 
administracions i l’acadèmia per 
al desenvolupament de solucions 
integrades, definint un model de 
govern específic i personalitzat 
per dinamitzar, atraure iniciatives 
i repercutir de forma global en el 
territori. L’Àrea 5G Penedès in-
clou la vegueria del Penedès, que 
abasta les comarques de l’Anoia, 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i 
el Garraf. En la seva fase inici-
al, l’Àrea disposarà d’espais de 
cobertura a Igualada i Vilanova 
i la Geltrú, aprofitant el desple-
gament comercial previst per Te-
lefónica. 

En l’inici de l’acte, l’alcalde 
Marc Castells va destacar el fet 
que la presentació es fes a Igua-
lada, “una ciutat que ha estat 
i segueix sent molt industrial. 
Creiem en la indústria com una 
forma de progrés. I de fet, la 
connectivitat, nosaltres ja l’hem 
testejat. Igualada i la comarca 
de l’Anoia hem sigut un exemple 
de la tasca de sembrar per poder 
recollir en un futur. I aquest acte 
d’avui és un inici i, per tant, tots 
recordarem aquesta trobada”. 
L’alcalde també va destacar que 
la Conca d’Òdena compta amb 
un sector TIC molt fort i afegí 
que “nosaltres hem apostat per 
fer clústers industrials molt po-
tents, amb una clara aposta pel 
coneixement”. Castells va voler 
remarcar, també, que “això és el 
futur i el futur passa per crear to-
tes aquestes eines perquè el sec-
tor TIC pugui tenir el talent apre-
nent en el seu propi territori i, 
també, pugui tirar endavant pro-
jectes emblemàtics, com el que 
ben aviat es farà amb l’impuls de 
TIC Anoia i el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada, que permetrà 
posar 10.000m2 a disposició dels 
empresaris del sector”. Castells 
va finalitzar demanant que la im-
plantació de la tecnologia 5G es 
faci tenint en compte no només 
el municipi d’Igualada, sinó el 
conjunt de la Conca d’Òdena. 

Durant aquesta presentació 
de la nova Àrea 5G, la quarta 
que es posa en marxa, el conse-
ller de Polítiques Digitals, Jor-

di Puigneró, va anunciar que “el 
Departament de Departament de 
Polítiques Digitals ha presentat 
als fons de reactivació econòmica 
europeus NextGenerationEU un 
gran projecte per potenciar les 

Àrees 5G i el desplegament de 
la 5G al territori amb un import 
de 25 milions d’euros”. “Això ens 
permetrà maximitzar l’impacte 
i objectius de les diferents àrees 
5G tant a nivell territorial com 

a nivell sectorial en els seus àm-
bits d’especialització”, ha afegit 
el conseller, que ha recordat la 
importància de les Àrees 5G “per 
garantir el dret del territori a in-
novar des del territori”. 

La posada en marxa de l’Àrea 
5G permetrà una important dina-
mització econòmica i foment de 
la innovació al territori, millorant 
així la competitivitat de les em-
preses. Això serà possible gràcies 
a la realització de projectes pilot 
que ajudaran a empreses i agents 
a transformar la seva gestió per 
ser més eficients transformant 
el seu model de negoci i creant 
sinèrgies amb altres actors de 
l’ecosistema. 

Sectors de creixement a 
la zona 

L’Àrea 5G s’espera que sigui 
una eina clau per al desenvolu-
pament de diferents indústries 
i serveis d’especial importància 
al territori. En el cas de l’atenció 
sociosanitària, ja existeixen dife-
rents projectes que poden veure’s 
impulsats per l’arribada de la 5G. 
Destaca el 4D Health Innovati-
on Simulation Center, a Igualada, 
que pot convertir-se en el punt 
de referència de Catalunya en 
matèria de 5G aplicada. 

Eduard Martín, CIO i director 
del programa 5G de Mobile Wor-
ld Capital Barcelona, va destacar 
que “l’Àrea 5G Penedès donarà 
eines a les empreses per desen-
volupar projectes punters amb 
tecnologia 5G en àmbits com el 
sector sociosanitari, la mobilitat 
o l’entreteniment, que tinguin 
un impacte per al creixement de 
la zona”. 

En la mateixa línia, el director 
de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació i2CAT, Sergi Figuerola, 
apuntava que “la posada en mar-
xa de l’Àrea 5G Penedès serà una 
oportunitat pel teixit econòmic, 
que aprofitarà el potencial de 
futur de la tecnologia 5G per im-
pulsar diversos projectes i iniciati-
ves ja existents al territori”. 

Per al Director General de Te-
lefónica a Catalunya, Comunitat 
Valenciana, Illes Balears i Regió 
de Múrcia, “la nostra participació 
a l’Àrea 5G Penedès és una mos-
tra més de l’aposta de Telefónica 
pel desplegament de 5G a Cata-
lunya, que arribarà a finals d’any 
a més d’un 80% de la població 
catalana”. 

Aquest  projecte se suma 
a l’Àrea 5G Terres de l’Ebre, a 
l’Àrea 5G de Terres de Ponent 
i l’Àrea 5G Camp de Tarragona 
presentats els darrers mesos i que 
van dirigits a la dinamització i 
digitalització dels sectors rural, 
agroalimentari, comercial, turís-
tic, portuari, logístic o energètic, 
entre d’altres.
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Maria Àngels Ter i Sabaté, 
l’àvia centenària

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

La coneguda i estimada veïna 
dels Hostalets de Pierola, Maria 

Àngels Ter i Sabaté, va celebrar el 
seu aniversari el passat dimecres 9 
de desembre i es converteix en la 
primera hostaletenca centenària 
viva. Sempre amb un somriure i 
amb bon estat de salut, va rebre 
un senzill però emotiu homenatge 
per part de l’alcalde, Gerard Par-
cerisas, i del 1r tinent d’alcaldia, 
Jordi Parcerisas, que li van lliurar 
una placa commemorativa i flors 
per recordar la important efemèri-

de. La trobada va ser institucional, 
amb un component íntim i absolu-
tament familiar, ja que es tracta de 
l’àvia paterna dels dos represen-
tants i germans.

La Maria Àngels es va mostrar 
emocionada per l’atenció rebuda 
malgrat que, en temps de pandè-
mia, no es permet una gran cele-
bració i va explicar que el secret 
per haver arribat a complir els 100 
anys és descansar bé i deixar-se 
cuidar després d’una vida entre-
gada als altres i, especialment, a la 
seva família.

Premis del concurs del calendari 2021

L’Anoia obté una puntuació de 8,26 sobre 10 
en el monitor de reputació turística online
La Diputació avalua quina reputació tenen les destinacions de la Regió 
de Barcelona a les principals xarxes socials i portals turístics online

La Diputació de Barcelona ana-
litza els resultats per comar-

ques del Monitor de reputació 
turística online de la Regió de 
Barcelona 2020, amb l’objectiu 
d’avaluar quina reputació tenen 
les destinacions de la Regió de 
Barcelona a les principals xarxes 
socials i portals turístics online. 
S’han recollit dades de més d’un 
milió d’opinions compartides 
pels mateixos usuaris dins de 
plataformes online de màxima 
rellevància turística, per tal de 
conèixer en profunditat l’experi-
ència dels visitants en tres sec-
tors turístics: Allotjaments, Res-
taurants i Atractius Turístics.

La valoració de l’Índex de Re-
putació Online (iRON) de l’Anoia 
al 2019 ha estat d’un 8,26 (0,02 
punts percentuals per sobre de 
la mitjana de la Regió de Bar-

celona), basat en un total de 
14.876 opinions online rebudes. 
Els atractius turístics de l’Ano-
ia és el que més valoren els vi-
sitants, amb una nota mitjana 
de 8,90; en segon lloc estan els 
allotjaments, amb un 8,23, i per 
últim els restaurants, amb un 
7,90.

El volum d’opinions regis-
trades sobre l’Anoia ha crescut 
els últims anys, amb una pujada 
destacada d’un 37% en el cas 
dels atractius entre 2018 i 2019. 
La valoració iRON s’ha mantin-
gut bastant estable en els tres 
subsectors, destacant el lleuger 
creixement de la valoració dels 
allotjaments de la comarca. Igua-
lada és el municipi amb un ma-
jor nombre d’opinions rebudes 
(7.049, el 47,4% sobre el total 
de l’Anoia), amb una valoració 

iRON de 8,21 i amb una nota-
ble majoria sobre restaurants 
(62,1%). El segueixen els muni-
cipis de Masquefa i Capellades, 
amb molts menys comentaris, 
però amb una valoració iRON 
una mica més alta. Destaquen les 
valoracions de Vallbona d’Anoia 
(iRON 9,80) i Rubió (iRON 9,44), 
encara que amb un volum d’opi-
nions molt inferior (7 en el cas 
de Vallbona d’Anoia i 243 en el 
de Rubió).

El mercat rus, amb molt po-
ques opinions, és el que emet 
les valoracions més altes d’entre 
tots els mercats analitzats, men-
tre que els espanyols fan les va-
loracions més baixes. En el cas de 
l’allotjament de l’Anoia, la valo-
ració més alta la marca el mercat 
neerlandès. I pel que fa als atrac-
tius, la valoració més baixa la fa 
el mercat italià.

El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal de l’Anoia, Da-
ni Gutiérrez, valora aquests re-
sultats com a “molt positius, ja 
que indiquen d’una manera molt 
clara que la comarca i els agents 
turístics oferim experiències de 
qualitat molt ben valorades pels 
nostres visitants. Per al 2021 
l’estratègia d’Anoia Turisme i el 
Consell Comarcal de l’Anoia pas-
sa per seguir aprofundint en els 
valors que aporten qualitat i re-
putació a la comarca, apostant 
pel turisme sostenible i slow i 
posant el focus en la proximitat, 
l’autenticitat, la seguretat i l’au-
tonomia que ofereix el nostre 
territori”.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Ja s’han donat a conèixer les 
imatges premiades en el con-

curs per al calendari de l’any que 
ve, després que el jurat n’hagi 
escollit 12 d’entre les 89 que hi 
han participat. Un total d’11 
fotografies i 1 il·lustració que 
es veuran en el calendari que es 
lliurarà a les cases en el reparti-
ment previst per a aquesta set-
mana. El premi és de 100 euros/
imatge per gastar en activitat 
comercial als Hostalets de Pie-
rola.

La convocatòria ha estat un 
èxit de participació, amb gairebé 
un centenar d’imatges rebudes. 
El jurat ha triat les 12 imatges, 
una per a cada mes, amb paisat-
ges, detalls i una il·lustració que 
identifiquen l’entorn propi dels 
Hostalets de Pierola.

Les imatges guanyadores han 
estat les següents (mes, títol i 
pseudònim):

Gener: «Nit espessa» de Guspira.
Febrer: «Hivern» d’Evetse.
Març: «Vinya» de Liana.
Abril: «Montserrat des del camí» 

de Taz.
Maig: «La torre al casal» de Mi-

mosa.
Juny: «Primavera» d’Evetse.
Juliol: «Hostalets» de Cafè ne-

gre.

Agost: «Agost» d’Agost.
Setembre: «Merlets d’Hostalets» 

de Muka muka.
Octubre: «Som de poble» de Ka-

os.
Novembre: «Casal Català» de 

Cafè negre.
Desembre: «Carrer Església» 

d’Ansu Fati.

Detinguda una dona per un 
robatori violent a un home 
d’edat avançada
IGUALADA

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

d’Igualada van detenir, el dia 9 de 
desembre, una dona de 34 anys, 
de nacionalitat espanyola i veïna 
d’Igualada, com a presumpta auto-
ra d’un delicte de robatori amb 
violència i intimidació.

Pels volts de les 19 h de dime-
cres de la setmana passada es va 
produir un robatori violent a l’avin-
guda Caresmar. Un home d’edat 
avançada, que caminava per la zo-
na, va ser abordat per una dona 
que li va demanar diners. Davant 
la negativa, la dona el va empentar 
fins a fer-lo caure al terra. Segui-
dament li va agafar la cartera i li 
va prendre els diners que portava. 
La dona va fugir ràpidament quan 
un testimoni li va recriminar l’acció. 

Aquesta persona va auxiliar l’home 
i va alertar al telèfon 112.

En tenir coneixement del roba-
tori es va muntar un dispositiu de 
recerca per la zona. Una patrulla 
de mossos de paisà va localitzar 
una dona que coincidia plenament 
amb la descripció donada per la 
víctima. Un cop identificada, va 
quedar detinguda per la seva pre-
sumpta relació amb el robatori vi-
olent.

Poc després de la detenció els 
investigadors van tenir coneixe-
ment que aquell mateix dia la sos-
pitosa va intentar robar un telèfon 
mòbil a un treballador d’un establi-
ment de la mateixa avinguda.

La detinguda, que té antece-
dents per fets similars, va passar a 
disposició del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia d’Igualada.

Tancada la pista d’skate per 
seguretat

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’Ajuntament ha decidit tancar 
l’espai juvenil de pràctica d’ska-

te, ja que les pistes tenen desper-
fectes greus i presenten un perill 
per fer-hi esport. Després d’analit-
zar el pressupost per a una possi-
ble reparació, s’estudien diverses 

opcions i no es descarta la reno-
vació del projecte o, fins i tot, un 
canvi d’ubicació.

Forats en el mobiliari i la fusta 
en mal estat han provocat que, 
des de l’àrea d’Esports, s’hagi de-
cidit tancar temporalment un dels 
espais de trobada juvenil dels Hos-
talets de Pierola. L’actual estat de 
les pistes fa impossible la pràctica 
d’aquesta disciplina esportiva i re-
presenta un perill i una evident 
possibilitat de prendre mal.

Una de les opcions inicials és 
reparar les pistes o substituir-les 
per unes noves. No obstant això, 
aquesta tancament obre la porta 
a nous plantejaments que podrien 
optimitzar les opcions de trobada 
i pràctica de l’esport en altres for-
mats i ubicacions. Al llarg de les 
pròximes setmanes es prendrà la 
decisió tenint en compte, entre al-
tres factors, l’opinió del jovent que 
habitualment en fa ús.
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ERC inicia la campanya de Nadal 
“Regala Igualada” per promocionar 
el comerç de la ciutat
IGUALADA

ERC Igualada i el Jovent Republi-
cà inicien la campanya “Rega-

la Igualada! Per festes, comerç 
local!” per animar tothom a donar 
suport als comerços en un context 
“molt difícil per als comerciants 
de la ciutat” i demanen als veïns 
i veïnes d’Igualada que “comprin 
als comerços locals, aquest any més 
que mai” ja que aquesta és “la 
millor manera de recuperar l’eco-
nomia local i dinamitzar la ciutat”.

El cap de files republicà, Enric 
Conill, assegura que “després de 
tot el que hem viscut i de l’esforç 
que han fet els i les comerciants 
de la ciutat, toca ser al seu costat i 
ajudar-los consumint als comerços 
de proximitat, de barri” perquè 
“ara més que mai cal fer ciutat i 

donar suport als nostres veïns i veï-
nes”. Conill explica que “el comerç 
local juga un paper imprescindible 
en la vitalitat de la ciutat, cohesi-
ona i dona identitat als barris i fa 
la ciutat molt més amable, a més 
a més de ser un espai important 
a l’hora de crear ocupació”. Enric 
Conill també assegura que “com-
prar a casa, a Igualada, té un re-
torn directe a la ciutat i això bene-
ficia tothom”.

La campanya d’ERC i Jovent 
Republicà, amb el lema “Regala 
Igualada. Per festes, comerç lo-
cal!” constarà de diverses activitats 
i promoció del comerç igualadí, 
alhora que també apel·len a un 
consum responsable, sostenible i 
proper. 

ERC Igualada

Tres instituts seleccionats pels Premis 
Reto Tech

IGUALADA

La Fundació Endesa i el Depar-
tament d’Educació han fet 

públics els noms dels 30 instituts 
catalans seleccionats per partici-
par als Premis Retotech, entre els 
quals hi consten tres 3 instituts 
d’Igualada: l’Institut Badia Mar-
garit, l’Institut Pere Vives i l’Insti-
tut Joan Mercader.

RetoTech és un projecte de 
programació totalment gratuït 
que facilita als centres partici-
pants la formació i el material 
necessari (kit de robòtica i im-
pressora 3D) per dur a terme un 
repte tecnològic a l’aula. En la 
convocatòria d’enguany, la sise-
na, s’anunciaven 20 places dispo-
nibles, però finalment, han estat 
30 els centres escollits a causa de 

l’alt grau de participació i interès 
que ha generat entre la comuni-
tat educativa.

RetoTech és un projecte de 
caràcter formatiu que fomenta 
l’emprenedoria tecnològica. El 
programa planteja un repte al 
personal docent i als estudiants 
dels centres educatius partici-
pants per tal que desenvolupin 
iniciatives tecnològiques inno-
vadores encaminades a resoldre 
necessitats reals del seu entorn 
escolar o social. Per fer-ho, la 
Fundació Endesa els facilitarà 10 
kits de robòtica basats en la pla-
taforma de software i hardware 
Arduino (ZUM kit) i una impres-
sora 3D Witbox Go!. Així mateix, 
els professors del centre rebran 
formació online i seguiment con-

tinuat a través de la plataforma 
de formació de RetoTech Fun-
dació Endesa, amb el suport de 
l’equip de BQ Educació. Aquesta 
formació estarà reconeguda en 
el Pla de Formació del Professo-
rat del Departament d’Educació. 
Els alumnes, guiats pel seu tutor, 
hauran de presentar un projecte 
final on es combinin elements 
impresos en 3D amb robòtica i 
una aplicació mòbil ad hoc.

La col·laboració del Departa-
ment d’Educació amb Endesa en 
el projecte RetoTech s’emmar-
ca en el desplegament d’actua-
cions del Pla interdepartamen-
tal STEMcat, aprovat per AdG de 
setembre de 2019, per l’impuls 
de les vocacions científiques, tec-
nològiques, en enginyeria i en 
matemàtiques (conegudes per les 
seves sigles angleses com a STEM) 
i, concretament, en el programa 
d’innovació pedagògica STEAM-
cat que desenvolupa el Departa-
ment d’Educació en un conjunt 
de centres de primària i secun-
dària. Les línies d’actuació del 
programa STEAMcat contemplen 
la formació del professorat en 
els àmbits científics, tecnològics, 
artístic i matemàtic, el treball de 
les competències STEAM entre 
l’alumnat de l’educació obligatò-
ria i desenvolupar procediments 
per fer-ne l’avaluació, la partici-
pació de les empreses del sector 
a l’escola, i promoure la ciència, 
la tecnologia, l’enginyeria, les 
arts i les matemàtiques a la so-
cietat.

Primera reunió del curs, 
del Pla Educatiu d’Entorn
CAPELLADES - 
LA TORRE DE CLARAMUNT

El Pla Educatiu d’Entorn de Cape-
llades i La Torre de Claramunt 

ha fet la reunió d’inici de curs. La 
regidora d’Educació, Susana More-
no, va agrair als centres educatius 
l’esforç realitzat per la represa del 
curs en les actuals circumstàncies 
de pandèmia. En el mateix sentit 
es va expressar el regidor de La 
Torre, Manel Puig.

La trobada serveix per coor-
dinar els diferents projectes que 
s’impulsen en l’àmbit de l’educació. 
Enguany, algun dels més coneguts 
--com el Consell d’Infants-- s’ha de 
readaptar a les circumstàncies que 
no permeten les trobades com es 
feien fins ara. En la mateixa línia la 
situació ha afectat l’estudi assistit.

Una de les necessitats espe-
cials generades per la peculiari-

tat d’aquest any fa referència al 
treball extraordinari que cal fer 
reduir les desigualtats educatives 
d’origen socioeconòmic. Hi donarà 
suport l’addenda extraordinària 
PMOE de 3.000 euros, mesura que 
s’espera es mantingui també per 
als propers 3 cursos.

També en aquest sentit s’està 
estudiant dur a terme una forma-
ció digital bàsica per a les famílies 
que la vulguin fer per poder seguir 
l’educació dels seus fills i filles en 
l’actual context que ha portat a 
fer més formació a través de les 
xarxes.

La regidora d’Educació, Susana 
Moreno, destaca com “aquestes 
trobades són capitals per coordinar 
els esforços de tots els àmbits que 
conflueixen en l’educació. És una 
eina cabdal”.

La Coral Càrmina convidada 
al Festival d’Orgue

CAPELLADES

Diumenge passat Capellades va 
gaudir amb el segon concert 

del Festival d’Orgue de Capellades. 
La Coral Càrmina i David Malet a 
l’orgue, dirigits per Daniel Mestre, 
van fer les delícies del centenar de 
persones que hi van assistir.

Concert de Nadal per 
cloure el Festival

El proper i darrer concert 
d’aquesta cinquena edició serà 
el proper diumenge 20 de de-
sembre.

En aquesta ocasió els pro-
tagonistes seran Jonatan Carbó 
a l’orgue i el contratenor Ori-
ol Rosés a la veu. Aquest reci-
tal serà el Concert de Nadal de 
l’Ajuntament de Capellades i els 
diners que es recullin amb la ven-
da d’entrades es destinaran a La 
Marató de TV3 d’enguany, dedi-
cada a la Covid-19.

E l  p rograma prev i s t  en 
aquest recital inclou temes de Jo-
hann Sebastian Bach, Antonio Vi-
valdi, Alexander Guilmant i Max 
Reger, entre d’altres.

Es poden comprar les entra-
des de forma anticipada a en-
trapolis.com i durant el concert 
caldrà seguir les mesures habitu-
als: distància, mascareta i rentat 
de mans.
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L’EVOLUCIÓ ÉS EN TU. TENIM ELS VEHICLES MÉS AVANÇATS. LA DECISIÓ ÉS TEVA.
Amb un petit canvi d’actitud ets més a prop de protegir els teus i de tenir cura del planeta sense adonar-te’n.
Ara ho tens més fàcil que mai.
Motor híbrid e-Boxer + Tracció 4x4 permanent (SAWD) + Sistema de reconeixement facial + Sistema d’assistència 
a la conducció EyeSight + Frenada precol·lisió frontal i posterior + Control de creuer adaptatiu + Funció de 
permanència al carril + Càmera posterior i lateral + X-Mode + Apple CarPlay i Android Auto**

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

/mes

* Finançament del vehicle Subaru FORESTER 2.0i Hybrid CVT Sport Plus. Preu al comptat 32.950,00 €. Entrada 9.663,02 €. Termini de 48 mesos, 1 quota de 259,57 €, 46 quotes de 275,00 € i 1 quota de 16.908,81 €. Tipus 
deutor fix 6,95%. TAE 8,43% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura finançada del 3,50 % 815,04 €. 
Interessos 5.716,36 €. Import total del crèdit 24.102,02 €. Cost total del crèdit 6.531,40 €. Import total carregat 29.818,38 €. Preu total a terminis 39.481,40 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 9/10/2020 i el primer
pagament el 2/11/2020. Oferta vàlida fins al 31/12/2020. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer, EFC, SA. Consum combinat. Gamma Forester Eco Hybrid 6,7 (L/100
km) 8,1 (WLTP). Emissions combinades de CO2. Gamma Forester Eco Hybrid (g/km) 185 (WLTP) 154 (NEDC). D’acord amb el que estableix el Reglament d’execució (UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1153.

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

Marc Castells fa el pas a la política nacional i es presenta a les primàries 
del Partit Demòcrata
IGUALADA

Aquest dilluns, 14 de desem-
bre, l’alcalde d’Igualada va 

anunciar que ha fet la sol·lici-
tud formal per ser candidat a les 
primàries territorials del Partit 
Demòcrata, que aquesta setmana 
farà les assemblees per vegueri-
es i les votacions per comarques 
que han d’escollir les persones 
que conformaran la candidatura 
del partit a les eleccions del 14F.

Durant l’anunci, Castells va 
explicar que la candidata del Par-
tit Demòcrata a la presidència de 
la Generalitat, Àngels Chacón, li 
va demanar personalment que 
fes equip amb ella a les llistes del 
Parlament, cosa a la qual no es 
va poder negar: “El 2011 vaig ser 
jo qui li vaig demanar a l’Àngels 
que m’acompanyes a les llistes 
municipals a Igualada, i ara ha 
estat ella qui m’ho ha demanat 
a mi”.

L’alcalde d’Igualada explica 
que en aquestes properes elecci-
ons al Parlament, el Partit Demò-
crata vol posar un fort accent en 
la gestió i per aquest motiu pre-
tén incorporar a les seves llistes 
un nombre important d’alcaldes 
acostumats a gestionar el terri-
tori i a conèixer de ben a prop 
quines són les seves necessitats i 
la dels seus ciutadans, evitant ai-
xí les disfuncions que actualment 
es produeixen entre aquests i el 
Govern de la Generalitat.

Castells recorda que “la ges-
tió de la pandèmia ens va po-

sar als alcaldes a primera línia de 
la greu emergència i de la crisi 
social i econòmica, i vam poder 
demostrar la capacitat de reacció 
i presa de decisions en tot mo-
ment. L’Aliança per la Conca va 
ser una mostra de lideratge dels 
alcaldes que els ciutadans van 
reconèixer i agrair”.

Marc Castells també explicava 
que el Partit Demòcrata se sent 
hereu del 9N i de l’1-O, i que el 
seu compromís amb la indepen-
dència del país segueix intacte, 
però sense utopies, fent el que 
calgui en cada moment per su-
perar la greu situació que estem 
patint i per tornar a ser aquell 

país fort, creador d’oportunitats 
i del benestar social que tots ens 
mereixem. Però per aconseguir 
això cal un govern fort, un go-
vern que governi, un govern amb 
les idees clares del que ha de fer 
i com ho ha de fer i conscient 
que si cal arribar a acords politics 
per aconseguir millores pel país 
hi arribi sense por a perdre per 
això la seva identitat i les seves 
conviccions. “L’exemple el tenim 
en els acords aconseguits amb 
la negociació dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2021, 
on el Partit Demòcrata ha sabut 
aconseguir millores claus per Ca-
talunya”.

Castells apel·lava als associ-
ats, demanant el seu suport en 
les primàries, dient que ara se 
sent preparat per fer el pas a la 
política nacional, i aportar el seu 
bagatge d’alcalde i de president 
de la Diputació de Barcelona. Ac-
tualment, és membre de la Direc-
ció del Partit Demòcrata i respon-
sable de política municipal del 
partit, tasca en què està reteixint 
tots els òrgans de representació 
territorial i de representació ins-
titucional. 

Castells  va acabar el  seu 
anunci explicant que fer pas a 
la política nacional no compor-
ta l’abandonament de la política 

municipal i recordava, en aquest 
sentit, el consell que li va donar 
el MH President Artur Mas quan 
li va demanar que es presentés 
com a alcalde d’Igualada: “Cas-
tells, primer sempre ha de ser 
Igualada, després Catalunya i 
després el partit”.

En un altre ordre de coses, 
i referent a les millores que el 
Partit Demòcrata ha aconseguit 
en els Pressupostos Generals de 
l’Estat, Marc Castells s’ha mostrat 
ferm dient: “Malgrat que aquests 
no són els pressupostos que ens 
agradarien, són millors que els 
vigents del 2018. I és evident que 
el traspàs de Rodalies, entre al-
tres, són millores per al territori”. 
El Partit Demòcrata defensa i se-
guirà defensant no ser el partit 
del “no a tot”, sinó el de treba-
llar per tal d’aconseguir acords 
en benefici de Catalunya.

“Qui pensa que per pactar els 
pressupostos renunciem a la in-
dependència s’equivoca, però al 
Partit Demòcrata tenim clar que 
per aconseguir un país indepen-
dent s’ha de construir el país i ai-
xò passa perquè mentre paguem 
els impostos a Madrid, aquests 
recursos també repercuteixin al 
nostre territori”, ha afegit Cas-
tells. Per al Partit Demòcrata, 
“fer política és dialogar, anar a 
negociar. I més que mai, si en 
prescindim, seria tenir molt poca 
empatia amb tota aquesta gent 
i entitats que ho estan passant 
malament”.
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Amb la 
confiança

El restaurant i hotel 
Somiatruites rep l’Estrella 
Verda de Michelin
La Guia Michelin atorga per primer cop aquest 
distintiu a la sostenibilitat dels establiments

IGUALADA

El restaurant i hotel Somiatruites 
rep l’Estrella Verda Michelin, un 

distintiu que la prestigiosa guia ha 
atorgat per primer cop en la seva 
edició del 2021 per tal de reconèi-
xer els restaurants i xefs particular-
ment compromesos amb la defen-
sa del medi ambient. El guardó, 
expliquen, busca premiar l’esforç 
d’aquests establiments, indepen-
dentment del nombre d’estrelles 
que tinguin, i fer-se ressò de les 
millors pràctiques gastronòmiques 
en l’àmbit de la sostenibilitat.

Dilluns passat va tenir lloc la 
gala de presentació de la Guia 
Michelin Espanya i Portugal 2021, 
on es van revelar els establiments 
premiats amb aquesta distinció. 
El Somiatruites forma part dels sis 
restaurants catalans reconeguts 
amb l’Estrella Verda, al costat de 
projectes de la talla de Les Cols 
(Olot), Cocina Hermanos Torres 
(Barcelona), Lluerna (Santa Co-
loma de Gramenet), Casa Albets 
(Lladurs) i L’Antic Molí (Ulldecona). 
En total, s’han atorgat 21 Estrelles 
Verdes a Espanya i Portugal.

Els germans Andrés, al capda-
vant del restaurant i hotel Somia-
truites, es mostren molt il·lusionats 

i satisfets amb aquesta distinció 
que reconeix la sostenibilitat, un 
dels pilars del projecte culinari i 
arquitectònic de Xavier i David An-
drés. I és que l’abril de 2019, amb 
la inauguració de l’Hotel Somia-
truites, projectat per l’arquitecte 
Xavier Andrés, el Somiatruites va 
reafirmar la seva aposta per una 
cuina més respectuosa amb el me-
di ambient. L’hort de la coberta, 
de 400 m2, serveix com a aïllament 
tèrmic i la producció de vegetals 
de l’hort abasteix bona part de la 
matèria prima per confeccionar els 
plats del restaurant. Les plantaci-
ons es reguen amb l’aigua freàtica 
del barri, i les restes de verdura i 
pa que genera el restaurant ser-
veixen d’aliment per a les gallines 
que, al seu torn, fan l’adob per a 
l’hort. Un circuit tancat que gene-
ra un residu zero.

Per cinquè any, distintiu 
Bib Gourmand 

Així mateix, i per cinquè any 
consecutiu, el restaurant igualadí 
obté el distintiu Bib Gourmand de 
la Guia Michelin, que reconeix els 
establiments que ofereixen una 
proposta gastronòmica d’alta qua-
litat a preus assequibles.

Un estudi diagnostica la prostitució a la 
Catalunya Central i en posa de manifest 
l’exclusió i manca de visibilitat 
L’estudi se centra en les comarques de l’Anoia, Bages i Osona

L’exercici de la prostitució i el 
seu abordatge ha estat una 

qüestió de constants debats polí-
tics, socials i acadèmics en els 
últims anys. Amb l’objectiu de 
conèixer la realitat del seu exer-
cici a les comarques de l’Anoia, 
el Bages i Osona, acaba de fer-se 
públic l’estudi inèdit “Diagnosi 
de la Prostitució a la Catalunya 
Central”, un treball que par-
teix de l’evidència científica per 
determinar l’estat de la qüestió 
i analitzar la resposta que se li 
està donant, tant des de l’àmbit 
públic com des del tercer sector, 
en un territori on la prostitució 
es troba profundament invisibi-
litzada.

L’estudi compta amb 
la col·laboració de 
l’associació Dones amb 
Empenta 

Aquesta manca de visibilitat, 
de fet, és un dels aspectes que 
posa de relleu l’estudi, impulsat 
per l’associació Dones amb Em-
penta (DAE).  El treball també 
posa al descobert el desconei-
xement del fenomen, així com 
també els prejudicis i l’estigma 
social que gira al voltant de 
l’exercici de la prostitució, en el 
territori concret que s’ha analit-
zat. La diagnosi la signen San-
dra Ezquerra, coordinadora del 
grup de recerca sobre Societat, 
Polítiques i Comunitats Inclusives 
(SoPCI) i directora de la càtedra 
UNESCO: Dones, Desenvolupa-
ment i Cultures de la Universitat 
de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC), i Marta 
Venceslao, membre del grup de 
recerca sobre Exclusió i Control 
Social (GRECS) del Departament 
d’Antropologia de la Universitat 
de Barcelona (UB). Per part de 
DAE hi han participat Sònia Fer-
nàndez i Margarida Fité, i a l’ac-
te de presentació de l’estudi, el 
passat 10 de desembre en línia, 
també hi va intervenir Montser-
rat Sánchez, subdirectora gene-
ral de Lluita Contra la Violència 
Masclista de la Generalitat de 
Catalunya.

Més polítiques públiques 
i accions d’intervenció 
social

“Partint del reconeixement 
que estem davant d’un fenomen 
de molta complexitat, hem volgut 
anar més enllà i mapejar la realitat, 
per contribuir a generar polítiques 
públiques i accions d’intervenció 
social centrades en les necessitats i 
demandes de les dones, que previn-
guin la seva exclusió social i estig-
matització i, per tant, les situacions 
de vulnerabilitat i de violència que 
viuen”, expliquen  Margarida Fité 
i Sònia Fernàndez. En paraules de 
Sandra Ezquerra i de Marta Vences-
lao, “l’estudi pretén aportar dades 
qualitatives que permetin fer  una 
radiografia actual de l’exercici de la 
prostitució però també, i sobretot 
per donar peu a la generació de 
polítiques públiques i accions d’in-
tervenció social basades en les ne-
cessitats d’aquestes dones”.

Entre altres qüestions, l’estudi 
fa palès que la restricció de drets 
fruit de la Llei d’Estrangeria col·lo-
ca les dones en situacions de vul-
nerabilitat exponencial. La manca 
de regularització de  les situacions 
administratives d’aquestes persones 
és un obstacle per a l’accés a drets 
tan elementals com per exemple el 
d’habitatge, el de la lliure circulació 
per l’espai públic o el del reagrupa-
ment familiar. 

L’estigma que acompanya 
l’exercici de la prostitució és un as-
pecte que posen de manifest tant 
les entitats i els serveis vinculats com 
les mateixes dones. En aquest sentit, 
les entitats i serveis destaquen la im-
portància de la formació i la sensibi-
lització sobre el fenomen de la pros-
titució entre els i les professionals 
del camp social i sanitari amb una 
doble dimensió. A més a més, se-
gons s’exposa a l’informe, el fet que 
la prostitució no sigui reconeguda 
com a treball remet directament a 
una problemàtica d’exclusió social. 

A partir de testimonis reals
Més enllà de la literatura espe-

cialitzada i bibliografia de caràcter 
multidisciplinari que recull l’estudi, 

el seu gran valor rau en la infor-
mació aportada pels diversos testi-
monis entrevistats: a membres de 
15 entitats i serveis d’atenció social, 
atenció a la dona i atenció sòcio-sa-
nitària de l’Anoia, el Bages i Osona i 
18 dones d’aquesta àrea geogràfica 
que exerceixen la prostitució, totes 
elles d’origen estranger i el 50% en 
situació de residència irregular. Gran 
part de les enquestades, el 27,8%, 
tenen entre 36 i 40 anys.

Malgrat les dades existents són 
parcials, a causa de la invisibilitat 
del col·lectiu, l’estudi també traça 
els perfils sociodemogràfics de les 
dones que exerceixen la prostitució 
a Catalunya; les condicions en què 
ho fan i els obstacles que es troben 
en la vida diària --procés migratori, 
estigma, desprotecció judicial, vul-
nerabilitat econòmica, convivència 
amb el veïnat, etc--. En paral·lel, el 
treball analitza els serveis existents 
actualment, des dels d’atenció a les 
dones fins a les oficines de media-
ció. També recull la valoració que 
fan els i les professionals d’aquests 
serveis sobre els recursos i de les 
polítiques existents, així com de les 
necessitats més urgents expressades 
per les mateixes dones, entre les 
quals destaquen la regularització 
de la seva situació administrativa, la 
formació i les alternatives laborals, 
la sensibilització entorn envers la 
realitat de la prostitució, o la segu-
retat i regularització de l’activitat.

Les autores de l’estudi subrat-
llen la necessitat de sensibilització 
social entorn la realitat de la pros-
titució i l’aposta política que, conse-
qüentment, ha de permetre garan-
tir els drets fonamentals d’aquestes 
dones. “La via per dotar-les d’un 
projecte de vida digna passa per 
crear polítiques públiques que vagin 
contra les violències masclistes i les 
vulnerabilitats associades”, conclo-
uen.

L’estudi ha rebut el finançament 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat, 
en el marc de les activitats de lluita 
contra la violència masclista a càrrec 
del Fons del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere. 

Inventari de les barraques i construccions de 
pedra seca de l’Anoia el 2020
IGUALADA

L’ornitòleg i  membre del 
CECI Daniel Macià i Martí 

ha donat a la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada un DVD amb 
l’inventari de barraques i cons-
truccions de pedra seca que 
ha fet aquest 2020. El treball 
també inclou el documental 
«Pedra seca a l’Anoia» que va 
fer l’Institut d’Estudis Pene-
desencs amb motiu de la Set-
mana de la Pedra Seca, en què 
aquest especialista anoienc va 
participar. Aquest DVD passa 
a formar part de la Col·lecció 
Local de la Biblioteca i estarà 
disponible per a la seva con-
sulta. 

Daniel Macià ha elaborat 
diversos inventaris de les cons-
truccions de pedra seca a la 
comarca, i a la Biblioteca es 
poden trobar des del 2018. 

Macià també és autor d’estudis 
sobre els ocells i els arbres de 
l’Anoia. Destaquen títols com 
«Ocells del riu Anoia: el seu 
pas per Igualada»; «Ocells del 
Puig Aguilera»; i el treball i CD 
dels ocells observats a l’Anoia 
entre els anys 1990 al 2000 i 
entre el 2001 i el 2010. També 
el volum «Arbres de la comarca 
de l’Anoia: singulars i monu-
mentals». A més d’aquests lli-
bres a la Col·lecció Local també 
es poden consultar els treballs 
de camp, articles en revistes, 
fitxes tècniques i altres docu-
ments relacionats amb el pa-
trimoni natural de l’Anoia que 
ha fet Daniel Macià al llarg 
dels anys. La Biblioteca posa 
tota aquesta documentació a 
l’abast de tots els investigadors 
i estudiants que hi estiguin in-
teressats.
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Vine a gaudir d'una 
escapada romàntica i 
tranquil·la amb la teva 

parella 
Obert tots els dies 

Oferim sopars i 
esmorzars 

Reserva: 93 801 03 30
               608 058 059
Font de la reina , 5 • Capellades 

Hostal

Més de 100 persones participen en la 
presentació del llibre “Tornarem a vèncer”, 
amb Roger Torrent i Alba Vergés

Divendres passat, a la tarda, es 
va dur a terme a l’Anoia l’acte 

de presentació del llibre d’Oriol 
Junqueras i Marta Rovira “Torna-
rem a vèncer”, amb el president 
del Parlament, Roger Torrent, i 
la consellera igualadina de Salut, 
Alba Vergés. 

L’acte va comptar amb la par-
ticipació de més d’un centenar de 
persones i tant Torrent com Ver-
gés van desgranar el full de ruta 
marcat des d’ERC per assolir la in-
dependència, així com per cons-
truir un país “just i equitatiu”. En 
aquest sentit, la consellera Vergés 

va assegurar que “cal la indepen-
dència per poder comptar amb 
tots els recursos d’un estat, amb 
tots els nostres recursos per poder 
afrontar els reptes i necessitats que 
té el país”, i també va explicar que 
“l’estat espanyol no ha pres cap 
mesura que ofereixi ajudes a la 
gent. S’ha rentat les mans i no-
saltres hem hagut d’entomar la 
responsabilitat i amb els recursos i 
competències limitades”.

En referència a la comarca, la 
consellera de Salut va dir que “som 
una comarca que hem anat acu-
mulant crisis. Hem de tenir una 

visió transformadora, ja que si 
només intentem recuperar el que 
teníem serà molt més difícil. El ca-
ràcter d’innovació i d’emprenedo-
ria a l’Anoia sempre hi ha sigut, i 
cal que ho aprofitem per transfor-
mar”.

El president del Parlament, Ro-
ger Torrent, va explicar també que 
“ERC ha fet un procés de reflexió 
interna per tal de teixir una estra-
tègia per aconseguir l’alliberament 
del país. Hem hagut de conviure 
amb la repressió i ha estat dolorós, 
però calia fer un esforç per veure 
on érem, cap a on hem d’anar i 
tot el que hem après. Aquest lli-
bre és un manual per guanyar, no 
per fer grans eslògans i discursos 
abrandats, sinó per guanyar la Re-
pública”, i en aquest sentit Torrent 
demana “construir” entre “totes 
les forces independentistes una es-
tratègia conjunta”, ja que “el que 
nosaltres volem és guanyar. No ens 
interessa l’etiqueta de qui es diu 
que és més independentista, sinó 
qui fa més per avançar cap a la in-
dependència, això ens preocupa”.

L’acte va cloure amb diverses 
preguntes dels assistents, que van 
poder compartir reflexions i inqui-
etuds amb Vergés i Torrent.

Control de la colònia de gats 
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla de Clara-
munt està portant a terme un 

programa de control de les colònies 
de gats per reduir els riscos d’insa-
lubritat, disminuir la sobrepoblació, 
millorar la seva qualitat de vida i 
alhora aconseguir una convivència 
harmònica amb les persones. Aquest 
programa es porta a terme gràcies a 
les persones voluntàries que fan tas-
ques d’alimentació i de control. Els 
voluntaris s’ocupen de fer el segui-
ment a través del CER (Captura, 
Esterilització i Retorn), que concreta-
ment preveu la captura d’exemplars 
mitjançant les gàbies trampa, un 

cop capturats la seva esterilització i 
finalment se’ls retorna a la colònia. 
Des que es va iniciar el projecte, i 
gràcies a la dedicació dels voluntaris, 
s’han esterilitzat més de 100 gats.

Des del Departament de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalu-
nya ens indiquen que, per tal d’evi-
tar la proliferació de gats, és molt 
important no alimentar-los sense 
haver obtingut el permís municipal 
i, en el cas de detectar una colònia 
de gats, és important informar-ho a 
l’Ajuntament.

També es fa una crida als propie-
taris de gats domèstics perquè no els 
deixin sortir de la seva finca, ja que, 

a més de poder molestar els veïns, es 
facilita la seva reproducció, alhora 
que es recomana esterilitzar-los. Es 
recorda als propietaris de gats que 
les obligacions per a la tinença de 
gats són les mateixes que per a la 
tinença de gossos i que, per tant, 
els animals han de dur un xip i han 
d’estar registrats al cens municipal 
d’animals domèstics. 

L’Ajuntament fa una crida 
a que les persones interessades 
en fer tasques de voluntariat en 
aquest àmbit, que poden contactar 
amb l’Ajuntament trucant al telè-
fon 938086075 o pel correu elec-
trònic claramunt@diba.cat.

Il·lusió vilasecana

IGUALADA

El dissabte 12 de desembre, com 
ja havíem anunciat, es va fer 

la inauguració del Pessebre de la 
Família Josefina, aquest any a la 
parròquia de Fàtima, a Igualada. 
Monsenyor Romà Casanova, Bisbe 
de Vic; l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i Carlos Cardozo, artista 
creador d’aquesta obra, van ser els 
encarregats de tallar la cinta que 
obria les portes a tots aquells que 
des d’ara i fins al 2 de febrer vul-
guin visitar i conèixer un magnífic 
pessebre, en dimensions i detalls. 

En Marc Castells, durant la seva 
intervenció, va agrair el comporta-
ment exemplar que la població ha 
tingut durant aquest darrer any i 
va comparar la situació amb el pa-
timent de la ciutat d’Igualada a la 
guerra civil; va fer un petit repàs de 
les millores i nou equipament del 
barri i va agrair als Missioners Jose-
fins l’esforç i la feina que fan amb 
tanta il·lusió, tot recordant que el 
seu fundador, el P. Josep Maria Vila-
seca, va néixer a Igualada. 

Monsenyor Romà Casanova va 
començar la seva salutació recor-
dant les paraules de l’última encícli-
ca del Papa Francesc Frattelli tutti: 
“La vida és l’art del trobament”, 
per fer referència al retrobament 

després del que hem viscut i do-
nar importància a la presència dels 
Missioners al barri, on hi ha diver-
sitat de procedències i cultures que 
s’enriqueixen entre si, fruit de la 
qual cosa ha resultat aquest Gran 
Pessebre. 

Tampoc no van faltar algunes 
paraules de l’artista Carlos Cardo-
zo, que va fer un repàs de la seva 
trajectòria pessebrista, va donar les 
gràcies als Missioners i al barri de 
Fàtima. 

Finalment, el p. Alejandro Enrí-
quez, Superior de la Comunitat, va 
tancar l’acte agraint la presència de 
l’autoritat civil i religiosa, i va tenir 
un record especial per tots els Jose-
fins que han passat per Catalunya, 
ara que està a punt de començar 
l’any jubilar cap als 10 anys de la 
seva Fundació a Igualada. 

Tot i que finalitzant el recorre-
gut dels visitants pel pessebre se’ls 
oferia una xocolata calenta, no van 
faltar les mesures de seguretat da-
vant la Covid-19, mascareta, gel hi-
droalcohòlic i sana distància. 

Des d’aquí volem continuar 
convidant-vos a participar d’un mo-
ment tant entranyable i tradicional 
com és visitar un pessebre, el Pesse-
bre de la Família Josefina. 

Reunió del Patronat Museu 
Molí Paperer
CAPELLADES

El passat 3 de desembre es va 
celebrar la reunió anual del 

Patronat del Museu Molí Paperer 
de Capellades. Aquest ens està for-
mat per l’alcalde, Salvador Vives, 
que n’és el president, i els regidors 
Àngel Soteras, Susana Moreno i 
Jordi Xaubet,en representació de 
l’Ajuntament de Capellades. Tam-
bé hi estan representats els indus-
trials paperers amb quatre mem-

bres, destacant l’actual presidenta 
d’ASPAPEL (Associació de Paperers i 
Cartoners d’Espanya), Elisabet Alier; 
Jordi Mercader, Director General 
de Miquel y Costas & Miquel i Vice-
president del Patronat i els patrons  
Joan Vila, i Miquel Gutiérrez. Tam-
bé hi ha un representant del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, en Daniel 
Gutiérrez, i Jaume Perarnau, Direc-
tor del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica del qual el museu de Cape-
llades n’és secció. 

A part d’avaluar la situació eco-
nòmica, es van donar a conèixer les 
principal activitats del Museu durant 
aquest any, com ara la col·laboració 
amb l’Escola d’Art La Gaspar i amb 
l’Escola Massana de Barcelona. Tam-
bé es va informar sobre els diferents 
projectes que s’han portat a terme: 
Paper amb pellofa de cacau per a la 
Casa Cacao del Celler de Can Roca; 
el paper sabó per l’empresa de pu-
blicitat Ogilvy, entre altres.

Tal com destaca la directora del 
Museu Molí Paperer de Capellades, 
Victòria Rabal, “aquestes activitats 
són un clar exemple del dinamisme 
que caracteritza al museu”.

També es va exposar la neces-
sitat de restituir la roda hidràulica 
per una de nova, arran del seu mal 
estat.

Es va concloure aquesta reunió 
telemàtica amb l’esperança que les 
escoles tornin a venir amb la fre-
qüència d’abans de la pandèmia.

Valoració excel·lent dels plans d’ocupació 
«Recuperem la memòria del guix»
ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena fa una 
valoració excel·lent de la tasca 

dels treballadors que han format 
part dels plans d’ocupació del 
projecte Treball als barris, que 
ha acabat aquest desembre. La 
subvenció del Servei d’ocupació 
de Catalunya (SOC) de 96.583,94 
euros ha permès tirar enda-
vant un taller formatiu integral 
en tasques forestals i jardineria 
(20.406,66 euros) i la contracta-
ció de març a desembre de cinc 
de les persones formades com 
a operaris forestals (76.177,28 
euros).

La formació es va fer els me-
sos de gener i febrer i va arren-
car el 29 de desembre de 2019 
amb una jornada de presentació 
amb la presència de l’alcaldessa 
Maria Sayavera, el tècnic d’ocu-
pació David Guerrero i la forma-
dora Sònia Bargallo.

El pla d’ocupació ha dut per 
nom «Recuperem la memòria del 
guix» i permetia contractar un 
75% dels alumnes formats, per la 

qual cosa hi ha pogut participar 
cinc del sis assistents a la forma-
ció, en base a criteris d’assistèn-
cia, superació dels continguts i 
comportament. El SOC també va 
autoritzar la participació d’un 
adolescent migrant sense refe-
rent familiar per sol·licitud ex-
pressa de l’Ajuntament, cosa que 
ha suposat una bona integració 
del jove en el grup de treballa-
dors, veïns del barri del nucli 
d’Òdena.

Durant els mesos de treball, 
els participants del pla d’ocu-
pació han desbrossat 36 zones 
del municipi, incloent el períme-
tre de l’aeròdrom o el solar de 
l’aparcament del camp de futbol, 
i punts concrets com el cementiri 
de l’Espelt, dos solars del polígon 
del Pla de les Gavarreres. També 
han desbrossat restes arqueològi-
ques locals com els forns de guix 
del Camí Baumes, del Camí Guile-
reta i del Camí dels horts.

mailto:claramunt@diba.cat
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EquipaBar 
Maquinària 
d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

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

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057 - escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

66 anys

d’experiència

Nadales a Sesoliveres

IGUALADA

L’Associació veïnal de Sant Jaume 
Sesoliveres organitza una canta-

da de Nadales i aconsegueix recap-
tar 404 euros  a favor de la Marató 
de TV3.

La mobilització de la societat 
catalana entorn de La Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio és un dels 
trets que converteix aquest pro-
grama en un singular esdeveni-
ment, en una festa col·lectiva més 
enllà del plató televisiu. Cada any 
diferents entitats prenen la inicia-
tiva organitzant actes solidaris que 
tenen com a objectiu incrementar 
el marcador del programa. Som 
molts els catalans que tenim el dia 
de La Marató marcat en vermell en 
el nostre calendari.

Aquest any, l’Associació veïnal 
Sant Jaume Sesoliveres d’Igualada 
ha decidit col·laborar per ajudar a 
fer pujar el marcador per avançar 
amb projectes de sensibilització i 
recerca i aprofundir en el coneixe-
ment, diagnòstic i tractament de la 
Covid-19.

És per això que el passat diu-
menge 13 de desembre, coincidint 
amb la diada de santa Llúcia, es 
va dur a terme una cantada de 
Nadales pels carrers del barri de 
Sant Jaume Sesoliveres i del Pla 
de la Roixel·la. Cinc integrants del 
Cor Omnes d’Igualada van passar 
pel davant de les cases, una a una, 
per desitjar un Bon Nadal a tots 
els veïns i veïnes, els quals van fer 
aportacions voluntàries que aniran 
destinades íntegrament al pot de 
La Marató.

La representació del Cor Om-
nes va oferir un repertori nadalenc 

clàssic amb “Àngels allà a la glò-
ria” (Gloria in ExcelsisDeo) popular 
francesa,  o “Joia en el món”  mu-
sicada per Georg FredrichHändel i 
traduïda al català per Artur Mar-
torell. També van cantar una versió 
del popular “25 de desembre”,  i 
el “Noi de la Mare”, inspirat en un 
poema de Verdaguer, que va fer 
emocionar a més d’una casa. 

D’aquesta manera l’Associació 
va encertar en un acte cultural se-
gur ja que es van poder respectar 
les distàncies de seguretat, no hi 
va haver aglomeracions i es va fer 
a l’aire lliure. L’associació també 
va oferir una Nadala 0 a recés de 
l’ermita de sant Jaume a la resta 
d’associacions veïnals de la ciutat 
amb qui ha treballat projectes im-
portants al llarg de l’any. Hi van 
assistir representants del Poble Sec, 
barri Montserrat, Pla de la Massa, 
Fàtima i Xauxa. També va acompa-
nyar aquest acte breu Mn. Eduard 
Flores, rector del barri. I va excusar 
la seva assistència la regidora de 
districte i Tinent d’alcalde d’Iguala-
da Carlota Carner. 

Per gentilesa de la cafeteria “El 
Saüc” de la Rambla es va oferir un 
berenar que consistia en un assor-
tit de polvorons, neules i boletes 
de coco amb xocolata, tot regades 
amb una mica de mistela. L’associ-
ació agreix la professionalitat de 
“El Saüc” ja que ho van preparar 
tot segons el protocol de manipu-
lació d’aliments en temps de Co-
vid-19. 

Una iniciativa que va agradar 
al veïnat i que va aconseguir re-
captar 404 euros a favor de la Ma-
rató d’enguany. 

Igualada Som-hi demana que s’obrin els 
lavabos públics davant la necessitat que 
tenen la gent gran i altres col·lectius 
IGUALADA

El grup municipal d’Igualada 
Som-hi considera urgent que el 

govern de Junts per Igualada obri 
els lavabos públics de la ciutat, 
com els que hi ha al passeig Ver-
daguer, al parc del Garcia Fossas, al 
parc de Vallbona i en altres zones. 
La formació d’esquerres i progres-
sista ja fa tres setmanes que ho va 
demanar al govern, a la Comissió 
Informativa d’espai públic, però 
aquest no ha actuat.

El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “els lavabos públics són un 
servei indispensable per a la gent 
gran i aquelles persones que, per 
qüestions de salut o malaltia, ne-
cessiten poder tenir un servei com 
aquest. Demanem al govern de 
Marc Castells que sigui sensible a 
aquesta necessitat i reobri els la-
vabos públics de la ciutat, que per 

això hi són”. Cuadras lamenta que 
“ens trobem en la mateixa situa-
ció que amb les dutxes públiques 
per a persones vulnerables que el 
govern va tancar i no va obrir fins 
que nosaltres no ho vam denunciar 
públicament”.

Igualada Som-hi (PSC - Comuns 
- Igualada Oberta) recorda que “la 

situació de pandèmia no pot ser 
una excusa per tancar serveis, al 
contrari: tots els serveis públics han 
de funcionar més que mai i amb 
les mesures de neteja i seguretat 
pertinents. Els lavabos públics són 
indispensables per a diversos col-
lectius que són els que ens han fet 
arribar aquesta demanda”.

Jorba obté prop de 250.000 euros de la 
Generalitat per millorar les xarxes de 
serveis bàsics
L’ajut permetrà millorar l’edifici de l’Ajuntament i l’aparcament del 
parc dels Països Catalans

JORBA

El Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) ha atorgat 

a l’Ajuntament de Jorba ajuts per 
valor de 350.000 euros durant el 
període que va del 2020 al 2024, la 
major part dels quals aniran des-
tinats a millorar les xarxes de ser-

veis bàsics del municipi. El gruix de 
l’import, 244.543,90 euros, perme-
trà millorar la xarxa d’abastament 
d’aigua a Sant Genís, amb un pres-
supost de 183.382,76 euros, i millo-
rar la xarxa d’enllumenat, amb un 
pressupost de 74.022,40 euros. Les 
actuacions corresponents a aques-

ta subvenció s’hauran d’executar el 
primer trimestre del 2021.

D’altra banda, el  PUOSC 
ha concedit a Jorba un ajut de 
35.288,60 euros per a l’any 2023 
per a l’adequació de la zona 
d’aparcament del parc dels Paï-
sos Catalans, a l’antic barranc de 
l’Hospital, amb un pressupost de 
37.145,89 euros.

El pla únic d’obres i serveis ca-
talà també permetrà millorar l’edi-
fici de serveis generals de l’Ajun-
tament amb una subvenció de 
70.387,29 euros per a l’any 2024. 
S’utilitzarà per a l’adequació de 
la sala d’arxiu municipal (amb un 
pressupost de 28.219,26 euros), la 
substitució de tancaments exte-
riors (22.286,05 euros de pressu-
post), i la substitució de l’enllume-
nat interior per LED (pressupost de 
22.286,05 euros).

Trenta comerços es beneficien d’una 
campanya de Promoció Econòmica a les 
xarxes socials
VILANOVA DEL CAMÍ

Trenta establiments comerci-
als de Vilanova del Camí s’han 

beneficiat de la campanya impul-
sada per Promoció Econòmica per 
promoure el comerç local. Els han 
fet entrega d’un paquet promoci-
onal de dos vídeos i una sessió de 
fotografies per tal d’ajudar-los a 
fer publicitat del negoci.

Ha estat una acció promocio-
nal personalitzada que volia incidir 
sobretot en la promoció dels es-
tabliments a les xarxes socials, per 
tal d’augmentar la seva visibilitat, 
amb una publicitat feta a la seva 
mida.

La campanya es va iniciar a 
principis de novembre amb la in-
vitació als comerços a través de 
l’anunci d’aquesta acció. Ara s’ha 
dut a terme amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, el Con-

sorci de Comerç Artesania i moda 
i la MICOD. 

E ls  comerços  benefic iats 
d’aquesta campanya són: English 
Corner, Neutralidad, merceria Fem 
Puntades, La Marioneta, Lorena 
Estilista, Entreteixits, Panela&Coco, 
Mapfre Vilanova del Camí, Sigrid 
Informática, La Trastienda, Mar i 
Terra restaurant, Anfora’s, Seven 

cafè, El Camí teràpies holístiques, 
AGG Servicios, El Golafre, Crista-
lleria Maria, King Bocatas, Topknot 
Dogs, Valentí Fotògrafs, Artístic, 
Xarcuteria Mari Carmen, Rocan-
di, Azul Immobiliària, Dietètica La 
Bona Salut, Azabache Minerales, 
Gusidulce, Marisa Gil Hernández, 
CE Arts Marcials Vilanova del Camí 
i +K Llibres.
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Agenda d’activitats, horaris i més informació 
a les xarxes socials de l’Ajuntament i a la 
pàgina web igualada.cat

Igualada Comerç: presentació de l’e-bike 
“La Ubic” i èxit del primer val de 1.000 euros 

IGUALADA

Igualada Comerç ha anat anun-
ciant aquests darrers mesos 

l’adquisició d’un vehicle ecolò-
gic, modern i eficient, que es va 
presentar dimarts passat. L’objec-
tiu és tenir-lo com a suport per 
a accions promocionals. També 
s’està treballant en un projecte 
per poder oferir servei als comer-
ciants i als ciutadans. És una apos-
ta de futur que l’entitat ha estat 
treballant intensament i que ara 
ha pogut fer realitat amb molta 
il·lusió i optimisme. El projecte 
contempla també poder fer un 
servei social per a les persones 
més grans i amb problemes de 
mobilitat.

Aquest tricicle elèctric ha es-
tat dissenyat i construït expressa-
ment per a Igualada Comerç. Els 
materials utilitzats són d’última 
generació. Porta una caixa de càr-

rega que permet emmagatzemar 
un important nombre de paquets. 
El conductor està protegit amb 
una cabina circular. També dispo-
sa d’intermitents i avís de frens.

L’e-bike va ser presentada a la 
plaça de l’Ajuntament per repre-
sentants de la junta d’Igualada 
Comerç, i amb la presència de l’al-
calde, Marc Castells, i el regidor 
Jordi Marcè. Posteriorment s’ha 
fet una ruta per tots els carrers 
de la ciutat d’Igualada perquè 
les botigues i els ciutadans la po-
guessin conèixer.

Igualada Comerç ha arribat 
a un acord amb l’empresa Anoia 
Riders perquè siguin els que con-
dueixin l’e-bike. Aquest acord es-
tratègic permetrà garantir el bon 
ús i la potenciació del servei.

“La Ubic” ha estat el nom es-
collit per a l’e-bike, un nom que 
suposa una icona de l’entitat.

Primer val de 1.000 euros
El passat dissabte, la Carme 

Mas, guanyadora d’un dels vals 
de 1000 euros que es va sortejar 
a principis de mes per a consumir 
en almenys deu botigues asso-
ciades a Igualada Comerç, ja va 
poder gastar-lo. Una de les con-
dicions era que es fes durant un 
dissabte del mes de desembre.

D’aquesta manera, la gua-
nyadora va organitzar-se el dia 
per poder fer les compres. Igua-
lada Comerç va disposar tres per-
sones per acompanyar la Carme, 
per portar les bosses i, al mateix 
temps, anar pagant. El conces-
sionari Servisimó, habitual col-
laborador de l’entitat, va cedir 
un espectacular cotxe (Audi R8) 
per acompanyar la guanyadora 
en els seus desplaçaments per la 
ciutat i facilitar-li les compres.

L’organització dona les gràci-
es a la Carme, que va visitar més 
de vint-i-cinc botigues, repartint 
el premi. Aquesta iniciativa ha 
estat molt ben acollida, tant pels 
comerciants que han pogut tenir 
una activitat per fidelitzar els 
seus clients, com pels ciutadans, 
que han pogut participar d’una 
iniciativa atractiva per aquestes 
dates.

Dissabte vinent es farà el lliu-
rament del segon val de 1000 
euros a Josep M. Sanjosé, que 
tindrà tot el dia per consumir-lo 
en botigues d’Igualada Comerç.

Visites guiades
Aquest dissabte, dia 19 de 

desembre, a les 17 h, es farà la 
tercera visita guiada organitza-
da per Igualada Comerç. Aques-
ta és la que tanca la trilogia i 
porta per títol “Llums i ombres 
d’Igualada”. Per apuntar-se cal 
adreçar-se a Igualada Comerç o 
bé al Whatsapp 609312254 o al 
mail: marqueting@igualadaco-
merc.cat.

El Calendari d’Advent al 
Parvulari de la Institució 
Igualada

IGUALADA-JORBA
Ja fa dies que els nens i nenes 

de Parvulari de la Institució Iguala-
da arriben entusiasmats explicant 
a les mestres que a casa ja tenen el 
seu Calendari d’Advent. Els agrada 
obrir cada dia la finestreta que to-
ca i veure quina sorpresa es troben 
dins: dibuixos, xocolatines, Laca-
sitos...

A la nostra escola també tenim 
el nostre calendari d’Advent i cada 
any el fem i decorem entre tots. 
Aquest any hem muntat el petit 
poble de Betlem amb casetes de 
moltes mides i una d’especial on 

hi ha el Nen Jesús acompanyat de 
Maria i de Josep, els seus pares. 
En el nostre calendari no hi ha ni 
xocolatines ni dibuixos, sinó petits 
propòsits escollits i escrits pels pro-
pis nens i nenes i que ens ajuden a 
fer-nos més grans.

Algunes d’aquestes cases hi te-
nen un número i cada dia la girem 
per veure quin propòsit hem de 
treballar.

Desitgem arribar a les festes 
de Nadal molt contents i amb mol-
tes ganes de gaudir d’aquests dies 
amb les nostres famílies

c/ Traginers, 5  - Igualada - Tel. 93 805 01 63
     raco.traginer@terra.com

Restaurant - Braseria  - Cafeteria
Obert de dijous 

a diumenge
Servei de carta amb 

secció de tapes
Esmorzars

Productes de proximitat

Totes les normes  
de seguretat
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Més de 500 tests serològics, dels 3.000 
disponibles, en dos dies de campanya 
VILANOVA DEL CAMÍ

Un total de 370 persones van 
passar dilluns per Can Papasseit 

per fer-se les proves serològiques 
en el marc del projecte europeu 
Certify Health. Era el primer dia de 
la tercera campanya que l’Hospital 
Clínic porta a terme a Vilanova del 
Camí i que s’allargarà fins dissab-
te. El matí de dimarts es va tancar 
amb gairebé un centenar de pro-
ves més. 

En total es faran 3.000 tests 
més que se sumaran als 1.400 que 
ja es van fer a l’octubre a la carpa 
del CAP i a la residència AMAVIR, 
i a la segona tanda de 425, que es 
va realitzar amb la col·laboració de 
les farmàcies. 

Isaac Cano, membre d’IDIBAPS 
i professor associat de l’Escola de 
Medicina de la Universitat de Bar-
celona, ens ha avançat alguns dels 
resultats que van obtenir les dues 
primeres campanyes. Per exemple, 
que un 63% de les persones que 
es van fer les proves a la residèn-
cia AMAVIR van donar positiu en 
IgG, és a dir, que han desenvolupat 
anticossos contra la malaltia. En 
el cas de la campanya a la carpa 

aquest percentatge és del 13% i a 
les farmàcies el resultat de perso-
nes que van desenvolupar anticos-
sos és de l’11%.

Recordem que les proves es fan 
en horari de matí, de 9 a 13 h, i de 
tarda, de 16 a 20 h. De dilluns a 
divendres es fan a Can Papasseit, 
mentre que dissabte es realitzaran 
al Casal de la Gent Gran. No s’ha 
de demanar cita prèvia.

Aquests tests són una prova 
molt senzilla, només cal una pun-
xadeta al dit per extreure una gota 
de sang. Els test serològics indi-

quen si es tenen infeccions acti-
ves (IgM) o si ha superat infeccions 
(IgG) del coronavirus SARS CoV-2 i, 
per tant, s’ha desenvolupat anti-
cossos que podrien proporcionar 
immunitat.

Aquesta prova es pot fer tam-
bé a infants majors d’un any. En 
cas dels menors d’edat cal que va-
gin acompanyats del pare, mare o 
tutor que haurà de signar el full de 
consentiment. 

Els resultats de les proves es co-
munica en un màxim de 24 h.

Copons impulsa la 
comunicació amb els veïns 
amb un nou butlletí
COPONS

L’Ajuntament de Copons incor-
pora un butlletí informatiu per 

explicar la tasca desenvolupada 
des del consistori amb l’objectiu de 
mantenir les veïnes i veïns deguda-
ment informats. Així, aquest mes 
de desembre ha sortit a la llum el 
primer número de “L’Informatiu”, 
una petita revista on s’explica les 
diferents novetats municipals dels 
darrers mesos. 

La nova publicació tindrà fre-
qüència trimestral i ha aparegut 
per cobrir les necessitats informa-
tives en temps de Covid-19. Segons 
ha explicat Montse Soteras, regi-
dora responsable de la comuni-
cació i cultura, “enguany la pan-
dèmia ens ha impedit fer assem-

blees i això dificulta que els veïns 
estiguin ben informats”. Copons 
és una població amb experiència 
en la realització d’assemblees de 
poble, així com en el desenvolu-
pament de processos participatius. 

L’aparició de “L’Informatiu” 
suposa que el poble de Copons 
comptarà amb dues publicacions. 
Dues vegades a l’any es publica el 
Camí Ral, un butlletí informatiu i 
d’opinió que explica les vivències 
del poble. El Camí Ral va arribar al 
número 50 l’estiu passat, tal com 
explica la regidora, “en els darrers 
25 anys el Camí Ral s’ha conver-
tit en imprescindible per entendre 
Copons, gràcies a l’equip de perso-
nes que el fa possible”.

Trenquen el toc de queda 
i els enxampen amb 140 
branques de marihuana

L’Ajuntament vilanoví 
millora els pipicans del 
municipi

35 particulars i 11 establiments participen 
en el 2n Concurs de decoració i il·luminació 
de Nadal 

VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte passat, la Policia Local 
de Vilanova del Camí, amb el 

reforç dels Mossos d’Esquadra, va 
requisar 140 branques de marihua-
na als ocupants d’un vehicle que 
circulaven en horari de restricció 
de mobilitat. Els dos homes, veïns 
del municipi, van ser denunciats 
per un presumpte delicte contra la 
salut pública.

La caporal 1032 i els agents 
1045 1046 van aturar els ocupants 
d’un turisme, al voltant de la mit-
janit de dissabte, per incomplir el 
toc de queda. En demanar-los la 
documentació, els ocupants del 

vehicle es van justificar dient que 
venien de treballar del camp, però 
no duien cap document que ho 
acredités.

Quan els agents feien les com-
provacions per identificar-los, van 
sentir una forta olor de marihuana 
que procedia de dins del vehicle 
i van registrar el maleter, on van 
trobar una bossa negra amb les 
branques vegetals.

La Policia va procedir a la re-
tirada del vehicle amb servei de 
grua, davant les infraccions admi-
nistratives comeses pel conductor i 
l’acompanyant. 

VILANOVA DEL CAMÍ

La brigada municipal ha treba-
llat aquests dies per millorar 

l’estat dels pipicans del municipi. 
Hi han afegit grava i han millorat 
l’espai per tal d’anar-lo mantenint 
en bones condicions. En total s’ha 
actuat en els pipicans de la plaça 
Gertrudis Artigal, Joc de la Pilota, 

carrer de la Indústria, Cardenal Cis-
neros, i Fusters.

L’Ajuntament recorda que als 
pipicans també és obligatori re-
collir les femtes dels gossos. L’in-
compliment d’aquesta normativa 
comporta sancions econòmiques 
que poden arribar als 700 euros.

VILANOVA DEL CAMÍ

Un cop tancades les inscripcions 
al Concurs de Decoració i Il·lu-

minació nadalenca, que ha estat 
molt participat, s’ha registrat un 
total de 46 participants --entre 
particulars i comerços--, que opten 
a dos premis de 400 euros per al 
millor treball de cada modalitat. 

El jurat valorarà l’estètica, la 
dificultat en la decoració, l’origi-
nalitat, així com els materials utilit-
zats: que siguin sostenibles o efici-
ents energèticament. El jurat eme-
trà el veredicte avui dijous, 17 de 
desembre, i els premis es lliuraran 
demà divendres, 18 de desembre. 
Es contactarà amb els guanyadors 
per telèfon.

Cal tenir en compte que els 
elements decoratius o d’il·lumi-
nació s’han de subjectar correc-
tament per evitar ensurts o acci-

dents. A més, no es poden treure 
al carrer elements voluminosos o 
pesats que puguin resultar peri-
llosos.

En el cas de finestres i balcons, 
el jurat valorarà únicament el que 
sigui visible des del carrer. I si la 
decoració inclou il·luminació s’hau-

rà d’encendre perquè el jurat la 
pugui valorar.

L’Ajuntament valora positiva-
ment l’alta participació en aquesta 
segona edició del concurs i agraeix 
als participants la seva complicitat 
per fer un Nadal més lluït i llumi-
nós.

El Govern català aprova la creació de la 
taula de mobilitat de la Catalunya Central
El Govern de la Generalitat ha 

aprovat la creació de dues 
noves taules de mobilitat: la Tau-
la de Mobilitat del Penedès i la 
Taula de Mobilitat de la Catalu-
nya Central, que han de perme-
tre la participació en la gestió i 
l’elaboració dels instruments de 
planificació de la mobilitat en 
aquests àmbits territorials, res-
pectivament.

En el cas de la Catalunya 
Central, la taula compta amb 
representants del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, els 
consells comarcals de l’Anoia, el 
Bages, el Berguedà, el Moianès, 
Osona i el Solsonès, els ajunta-
ments de Berga, Manresa, Vic, 
Moià i Solsona i l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barce-
lona.

Les funcions de totes dues 
taules de mobilitat són:

- Elaborar les propostes per 
a la planificació dels serveis de 
transport públic i l’establiment 
de programes d’explotació coor-
dinada per a tots els operadors 
públics o privats que els presten 
en el marc del Pla de Transport 
de Viatgers de Catalunya i del Pla 
director de Mobilitat de l’ATM de 
Barcelona

- Fer les propostes per a la 
planificació de les infraestructures 
de transport públic en el marc 
dels instruments de planificació 
d’infraestructures del Govern i del 
pla director d’infraestructures de 
l’ATM de Barcelona.

- Formular i definir propostes 
respecte la política de tarifes dels 
serveis de transport públic.

- Analitzar i estudiar l’evolu-
ció del mercat global de la mobi-
litat amb especial atenció al se-
guiment de l’evolució dels despla-

çaments en transport públic i en 
transport privat.

- Proposar la realització de 
campanyes de comunicació amb 
l’objectiu de promoure la utilit-
zació del sistema de transport pú-
blic entre la població i mesures 
per al foment de la cultura de 
la mobilitat sostenible entre els 
ciutadans.

- Elaborar les propostes de mi-
llora de la seguretat en el trans-
port.

- Fer propostes per a l’ús raci-
onal de les vies i de l’espai públic 
en aspectes com l’aparcament, les 
àrees de vianants o la implantació 
de carrils reservats per al trans-
port públic o les bicicletes.

- Proposar i participar en el 
disseny de la política de finan-
çament, tant de la mobilitat del 
Penedès com de la Catalunya Cen-
tral, respectivament.
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ERC Anoia: “Som el partit que serà més útil 
per a l’Anoia al Parlament i al Govern”

S’aprova el nou cartipàs 
municipal

COMARCA

Els tres candidats d’ERC Anoia 
al Parlament de Catalunya, la 

consellera igualadina Alba Ver-
gés; l’alcalde de Sant Martí de 
Tous i president comarcal, David 
Alquézar, i l’alcaldessa del Bruc, 
Bàrbara Ortuño, han posat en 
valor la feina feta al territori i 
s’han reivindicat com “el partit 
que serà més útil per a l’Anoia al 
Parlament i al Govern”.

Després de l’elecció d’ERC 
Anoia dels candidats que aniran a 
les llistes republicanes en les pro-
peres eleccions al Parlament de 
Catalunya, Alba Vergés ho farà a 
la 6a posició, David Alquézar a la 
25a i Bàrbara Ortuño a la 71a po-
sició. Posteriorment, els candidats 
van convocar una roda de premsa 
per explicar les principals propos-
tes que defensaran al Parlament i 
al Govern per a la comarca.

En aquest sentit, Alba Vergés, 
va explicar que “és indispensable 
reforçar l’estat del benestar per 
tal que ningú quedi enrere” i va 
posar en valor “el sistema sani-
tari català, el sistema educatiu 
i el sistema de benestar social”. 
Vergés va recordar que “l’aposta 
del Govern català pel territori ha 
estat important, com per exem-
ple en l’àmbit sanitari, en què 
s’ha reforçat l’atenció primària i 
s’han fet inversions per millorar 
el servei a la comarca”, així com 
també va dir que “en l’àmbit 
educatiu s’han fet 3 institut-esco-
la a l’Anoia (Òdena, Hostalets de 

Pierola i Piera), un nou institut a 
Igualada o la conversió de l’esco-
la Ateneu”. La consellera també 
va explicat que “el Departament 
d’Afers Socials, Treball i Famí-
lies va anunciar recentment que 
posava a disposició dels munici-
pis de la Conca d’Òdena 1 milió 
d’euros destinat a la reactivació 
econòmica i la dinamització del 
territori”.

Per la seva part, el candidat 
i alcalde de Sant Marti de Tous, 
David Alquézar, va destacar la 
necessitat de fer un impuls i una 
aposta pel que fa a infraestruc-
tures com el tren, l’eix ferroviari 
transversal, conegut com a tren 
gran, l’autovia A2, les carrete-
res B-224, C15 i la necessitat de 
fer un planejament per impulsar 
l’aeròdrom d’Òdena.

En la intervenció de l’alcal-
dessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, 
va desgranar per què Esquerra 

Republicana és i serà útil per al 
món municipalista amb la convic-
ció de que el treball conjunt de la 
força política que actualment té 
ERC a la comarca ajudarà a dotar 
de més recursos i competències 
els ajuntament, destacant la im-
portància de l’agenda d’objectius 
de desenvolupament sostenible, 
coneguda com a agenda 2030, i 
va recordar que durant el mandat 
anterior ERC Anoia va implantar 
amb èxit el servei porta a porta 
en molts municipis.

Finalment, els republicans van 
posar en valor “les 16 alcaldies 
on governa ERC”, que és el partit 
“més votat a la comarca, amb més 
regidors i regidores i alcaldies”, i 
asseguren que “a la comarca hem 
demostrat que treballem a peu 
de carrer sent útils a la gent, als 
veïns i veïnes, i al Parlament i al 
Govern també volem seguir-ho 
fent”. 

PIERA

L’Ajuntament de Piera ha apro-
vat el nou cartipàs municipal, que 

estableix el repartiment de respon-
sabilitats al capdavant del consistori 
per al que resta de legislatura. El 
nou equip de govern, encapçalat 
per l’actual alcalde, Josep Llopart, 
està format pels regidors i regido-
res llistats a continuació, entre els 
quals n’hi ha que repeteixen en el 
càrrec, atès que formaven part del 
govern anterior, i també cares noves 
que afronten el nou mandat amb el 
compromís de treballar al servei de 
la ciutadania.

Josep Llopart Gardela: Alcalde 
i regidor d’Empresa i Ocupació, i 
Participació. 

Francisco Javier Perellón Bravo: 
1r tinent d’alcalde i regidor d’Obres 
i Urbanisme, i Gestió Interna. Mem-
bre de la Junta de Govern.

Anna Pallerols Ferrer: 2a tinent 
d’alcalde i regidora de Gent Gran, 
Cultura i Tradicions, i Pobles. Mem-
bre de la Junta de Govern. 

M. del Carmen González An-
jaumà: 3a tinent d’alcalde i re-
gidora d’Atenció a les persones, 
Joventut, i Igualtat de Gènere i 
LGTBI. Membre de la Junta de 
Govern 

Josep Maria Rosell Bruna: 4t 
tinent d’alcalde i regidor d’Educa-
ció, Seguretat i Civisme, Turisme, 
Fires, i Noves tecnologies i Admi-
nistració electrònica. Membre de 
la Junta de Govern.

Sandra Bernad Martínez: 
Membre de la Junta de Govern. 

Juan Miguel Ramírez Fernán-
dez: Regidor de Medi Ambient, 
Transport i Mercats. 

Jordi Pau Cardús: Regidor 
d’Esports, Comerç, Hisenda i Co-
municació. 

Montserrat Porras Rodríguez: 
Regidora de Barris, Festes i Sani-
tat i Benestar Animal.

El nou equip de govern ha de-
cidit rebaixar les retribucions de 
l’alcaldia i de la primera tinen-
ça d’alcaldia un 10% respecte les 
quantitats aprovades en el plena-
ri del 3 de juliol de 2019. Pel que 
fa a les Juntes de Govern, estaran 
formades per l’alcalde, Josep Llo-
part, els regidors i regidores que 
ocupen les quatre tinences d’al-
caldia, Francisco Javier Perellón, 
Anna Pallerols, M. del Carmen 
González i Josep Maria Rosell, i la 
regidora d’AED, Sandra Bernad.
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Els infants vilanovins podran enviar les 
cartes als Reis d’Orient per mitjà d’unes 
bústies especials
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Agrupació Cultural i Recreativa 
de Vilanova del Camí, l’entitat 

que organitza cada any els actes 
de la festivitats de Reis, està adap-
tant la visita reial a les condicions 
que imposa la pandèmia. Aquest 
any, s’instal·laran bústies reials a 
diversos establiments col·labora-
dors del municipi, que recolliran 
les cartes dels infants, plenes de 
desitjos i il·lusions.

A causa de la pandèmia del 
coronavirus, com reconeix l’Agru-
pació, les activitats que cada any 
organitzen es veuran afectades. 

L’arribada del patge Makalí i la 
recollida de cartes no es podran 
dur a terme. Tot i així, l’entitat es 
compromet a apropar la visita dels 
Reis, i la del seu emissari, el Patge 
Makalí, als infants vilanovins. 

Així, el 28 de desembre, dia 
tradicional per a l’arribada del Pat-
ge Makalí es difondrà un vídeo en 
què el patge s’adreçarà a tots els 
nens i nenes de Vilanova del Camí. 

Pel que fa al lliurament de la 
carta, enguany també haurà de ser 
ben diferent. No hi haurà acte a 
Can Papasseit, però es distribuiran 
un seguit de bústies a diversos co-

merços, on es podran dipositar les 
cartes amb les peticions dels més 
petits, perquè la nit de Reis puguin 
tenir els regals a punt. Les troba-
ran als establiments col·laboradors 
entre el 28 de desembre i el 4 de 
gener.

El que encara no està decidit és 
com serà la celebració del dia 5 de 
gener, i si hi haurà o no cavalcada, 
perquè l’Agrupació resta a l’espera 
de l’evolució de la pandèmia i de 
les decisions que pugui prendre el 
PROCICAT.

Nou sistema de desinfecció de l’aigua 
a la piscina amb llum ultraviolada

PIERA

Actualment s’està instal·lant en 
el vas gran de la piscina muni-

cipal un nou sistema de desinfecció 
de l’aigua que realitza un tracta-
ment mitjançant llum ultraviolada 
(UV). Aquesta actuació respon a la 
necessitat de buscar sistemes més 
eficients i eficaços en el tractament 
de l’aigua que permetin una millor 
qualitat d’aquesta en benefici de 
les persones usuàries. Suposa un 
important avantatge qualitatiu de 
l’aigua i també des d’un punt de 
vista mediambiental, atès que per-
met reduir el consum de la reno-

vació de l’aigua del vas i millora la 
salubritat de l’aigua. 

El funcionament és el següent: 
durant el procés de recirculació de 
l’aigua de la piscina, i abans que 
aquesta torni a entrar al vas, l’ai-
gua es condueix cap a les emis-
sions de llum ultraviolada. En el 
moment en què l’aigua entra en 
contacte, la matèria orgànica que-
da eliminada en un tant per cent 
molt elevat, reduint les necessitats 
de tractament químic. Els princi-
pals avantatges són: Proporciona 
una desinfecció complementària al 
tractament químic, de manera que 

permet una reducció molt alta de 
l’ús de clor. Aquesta elevada reduc-
ció de l’ús del clor i altres produc-
tes químics evita la irritació d’ulls i 
de la pell.

L’eliminació de matèria orgàni-
ca per part de la llum ultraviolada, 
com són la pròpia transpiració o 
els olis naturals del cos, evita la 
creació de cloramines que van a 
l’aire (produïdes pel contacte de 
la matèria orgànica amb el clor), 
el que fa que hi hagi una millora 
importantíssima a nivell ambiental 
de la instal·lació.

Malgrat que els treballs d’ins-
tal·lació d’aquest nou sistema han 
permès mantenir obert el servei 
de piscina, és possible que s’hagi 
donat alguna petita afectació pel 
que fa a la temperatura de l’aigua, 
ja que es va haver de tancar la re-
circulació i, per tant, el seu escal-
fament durant aproximadament 
24 hores. El consistori lamenta les 
molèsties que aquests treballs ha-
gin pogut ocasionar i confia que 
la ciutadania ho valorarà tenint en 
compte que suposa una important 
millora del servei.

Les estacions d’FGC 
s’anomenen “Gràcies” 
durant aquestes festes 
de Nadal

La campanya de Nadal de Fer-
rocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC) ja és al car-
rer i aquest any amb un missat-
ge clar: “Gràcies”. La campanya 
és un reconeixement a totes les 
persones que, com els professio-
nals sanitaris, dels serveis socials i 

tants d’altres sectors com els pro-
pis professionals del transport, 
aquest any han fet front a la pan-
dèmia i han garantit amb el seu 
esforç els serveis bàsics als ciuta-
dans.

Per donar-los les gràcies a tots 
ells, les estacions d’FGC s’anome-
naran simbòlicament “Gràcies” 
durant aquests festes de Nadal. 
Així, des d’ahir dimecres i fins al 
dia 8 de gener, a totes les estaci-
ons de la línia Barcelona-Vallès i 
Llobregat-Anoia, i a les estacions 
de Balaguer, Tremp i la Pobla de 
Segur de la línia Lleida - La Po-
bla, les persones usuàries podran 
llegir la paraula “Gràcies” a les 
andanes, fàcilment identificable 
com a nom d’estació ja que estarà 
emmarcada dins del rombe carac-
terístic de la companyia.

La campanya també inclou la 
difusió d’un vídeo que es podrà 
veure a estacions, trens i als dife-
rents suports de la companyia en 
xarxes socials.

Intarex entre les 10 empreses líders 
de la industria el 2020 per Industry Era

INAMA participa al programa 
“Arbre dels somnis” de 
CaixaBank

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Associació Cívico-Cultural Inama 
de Santa Margarida de Montbui 

és una de les entitats participants 
a la iniciativa solidària “L’Arbre 
dels Somnis”, organitzada per Cai-
xaBank. Durant els primers dies 
de desembre, l’entitat bancària ha 
promogut que clients i empleats 
poguessin recollir en la seva ofici-
na una de les cartes en les que els 
petits beneficiaris explicaven quins 
eren els regals que més il·lusió els 
faria rebre.

A Montbui, l’acció s’ha desen-
volupat amb 24 cartes lliurades 
pels infants del Casal. L’objectiu fi-
nal és fer possible el desig de nens 
i nenes que difícilment tindrien 
per Nadal el regal que volen pels 
escassos recursos econòmics de la 
seva família. Per això, els nens be-
neficiaris de la iniciativa han escrit 
una carta demanant els regals que 
els agradaria rebre.

Clients de CaixaBank i emple-
ats podien sol·licitar una de les 
cartes fins el passat 11 de desem-
bre, d’aquesta manera, contribuir 
a fer realitat el desig expressat 
pel petit. Un cop el paquet esti-
gui preparat, s’haurà de lliurar en 
la mateixa oficina on es va rebre 
la carta, amb una etiqueta identi-
ficativa que facilita l’organització 
per garantir la traçabilitat i cor-
recte lliurament. 

L’Associació Inama és una de 
les 38 entitats col·laboradores 
que ajuden a fer possible aquest 
projecte a la província de Barce-
lona.

Aquest any 2020 “L’Arbre dels 
Somnis” compta amb un total de 
6.503 cartes, que es van poder re-
collir a les oficines de CaixaBank 
a la província de Barcelona. La 
iniciativa arribava per primera ve-
gada a totes les poblacions de la 
demarcació.

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

IGUALADA

L’empresa igualadina Intarex, 
especialitzada en software de 

gestió SAP per a petites i mitja-
nes empreses, ha sigut una de 
les 10 empreses escollides per 
la revista americana Industry 
Era com a líders de la indústria 
durant el 2020.

La revista destaca el com-
promís, la forma de treballar i 
l’especialització d’Intarex en el 
sector de la Moda, les Adobe-

ries i les Òptiques, creant solu-
cions verticals integrades a SAP 
Business One que permeten tre-
ballar amb un software escala-
ble que creix al costat dels seus 
clients.

El premi també dóna reco-
neixement a la trajectòria d’Inta-
rex, que va ser fundada al 1994 
a Igualada i des d’aleshores s’ha 
internacionalitzat distribuint les 
seves solucions a Portugal, Fran-
ça, Estats Units, Mèxic, Equador, 

Argentina, Rep. Dominicana i Vi-
etnam.

Se’n  remarca  l ’equip de 
desenvolupament propi, un valor 
diferencial de l’empresa. Aquest 
departament aconsegueix situar 
al client al centre i oferir el millor 
producte per al seu èxit.

Actualment l’equip de desen-
volupament propi d’Intarex està 
desenvolupant solucions d’Intel-
ligència Artificial per a alguns 
dels seus clients. Es vol poder mi-
llorar l’experiència dels usuaris, 
amb un tracte més personalitzat, 
així com simplificar tasques que 
fins ara requerien de molt esforç. 
També ha posat especial atenció 
a fomentar el treball al núvol, 
doncs aquest ha facilitat el tele-
treball a molts dels seus client, 
permetent accedir als documents, 
programes i correu electrònic des 
de qualsevol dispositiu.

Intarex està convençuda que 
l’èxit d’una organització ve ava-
lat per l’èxit dels seus clients, i 
vol  transmetre un missatge 
d’agraïment a totes aquelles em-
preses que dia a dia confien en 
ells.
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ELS PETITS ANUNCIS

•  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.

•  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.

•  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).

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

•  CLASES DE RUSO ADULTOS Y NIÑOS. Licenciada en filología 
y pedagogía.  20 años de experiencia en Igualada. Clases 
particulares o en grupos reducidos. Formación empresas. 
Preparación exámenes. Clases de conversación. Especializada 
en ruso niños adoptados.   Traducciones técnicas. Clases de 
español para extranjeros. Tel. 65 18 13 804 (Natalia) Whatsapps.

•  ES FAN MENÚS PER PORTAR A DOMICILI, de dilluns a 
diumenge. A triar: 10 plats de primer i 10 plats de segon + postres 
+ pa + carmanyola reutilitzable = 8,90 euros. / 1 plat + pa + postres 
+ carmanyola reutilitzable = 6,90 euros. I els diumenges... paella 
marinera!!! Avança’t a les FESTES i reserva el teu àpat per a les 
dates: 24 nit, 25 i 26 migdia, 31 nit i 1 de gener al migdia. Tot a 13 
euros. Menú setmanal d’oferta per 6,90 euros patates a la riojana, 
cuixa de pollastre a la brasa amb guarnició, pa i postres. Tots els 
preus inclouen el transport a domicili. Telèfon 656 648 719.

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

•  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).

•  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.

•  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. 

La nova plataforma ciutadana qüestiona el 
model de desenvolupament industrial 
a Jorba

Jocs nadalencs: a les tres 
escoles, en horari lectiu i 
adaptat a la normativa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

En horari lectiu, i a les dife-
rents escoles de Montbui, es 

celebra enguany l’activitat “Jocs 
Nadalencs 2020”. Amb el lema 
“Més campions que mai”, s’estan 
duent a terme diferents activitats 
esportives, en les que participen 
únicament els alumnes de cada 
centre, distribuïts per grups bom-
bolles de convivència i respectant 
en tot moment les restriccions 

anticovid-19. Les activitats es 
duen a terme entre els dies 14 i 
18 de desembre, en horari lectiu. 
Hi participen els alumnes de cada 
centre, de pàrvuls fins a sisè de 
Primària. Hi haurà medalla per a 
tots els participants. Organitza 
l’activitat el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui, amb el suport de 
les escoles García Lorca, Antoni 
Gaudí i Montbou.

JORBA

Fa uns quants mesos que sentim 
parlar de plans i de polígons a la 

comarca i sovint hi apareix el nom 
de Jorba. Alguns veïns ens pregun-
tem què vol dir això, què significa 
per al poble, quin projecte té el 
nostre ajuntament i, sobretot, per 
què no ens ha convocat per expli-
car-ho. Si s’arribés a construir un 
polígon, seria un canvi molt impor-
tant per al poble i no voldríem que 
això es produís sense que se’ns 
informés primer i se’ns preguntés 
l’opinió després. 

El passat mes de juny es va pre-
sentar el Document inicial estratè-
gic del Pla Director Urbanístic de 
l’activitat econòmica de la Conca 
d’Òdena on s’estudien quatre sec-
tors de la Conca per a ubicar-hi un 
macropolígon d’un total d’entre 
400ha i 600ha. Els arguments per a 
defensar aquest projecte són molt 
poc sòlids i recurrents, com dir que 
aquest creixement contribuirà a 
millorar les oportunitats socials i 
econòmiques de la població. 

Com tothom sap, els sectors 
afectats són l’entorn Aeròdrom-Ó-

dena, Can Morera- Òdena, Jor-
ba-Igualada, i Vilanova del Camí 
sud. Mentre alguns municipis com 
Vilanova del Camí i Òdena ja s’han 
posicionat en contra de les seves 
zones de Can Titó (Vilanova) i Can 
Morera (Òdena), a Jorba l’ajun-
tament no ha tingut la iniciativa 
d’explicar què està passant, i per 
això, la inquietud i la preocupa-
ció de la població ha motivat la 
creació d’aquesta plataforma amb 
l’objectiu de reclamar informació, 
debatre i decidir quin ha de ser el 
futur del nostre municipi. 

Totes les coses tenen pros i 
contres. Segur que un polígon en 
deu tenir, però cal que els cone-

guem per poder-los sospesar i 
prendre una posició sobre el te-
ma. Creiem que el nom de “Jorba 
Reflexiona” reflecteix bé aquesta 
idea: per poder decidir bé cal tenir 
informació i després reflexionar. 
Un cop la gent estigui informada 
i s’hagi format una opinió sobre el 
tema, creiem necessari que l’ajun-
tament escolti la veu dels veïns i 
actuï d’acord amb l’opinió majori-
tària. No entendríem de cap ma-
nera que els nostres representants 
prenguessin decisions contràries al 
que pensi la majoria dels que els 
votem.

El que ens ha arribat del pro-
jecte no ens afecta tan sols als ve-
ïns de Jorba, sinó també als de l’Es-
pelt i de Sant Jaume Sesoliveres. 
Per això creiem que també se’ls ha 
d’informar i ells hi han de poder 
dir la seva. 

Cal pensar quin ha de ser el 
futur de Jorba i per això els veïns 
volem informació, reflexionar, de-
batre i, finalment, decidir què és el 
millor per al nostre municipi. 

Jorba Reflexiona

Handshield Mediterranean dissenya uns 
escuts de mans per a prevenir el contagi 
de la Covid-19

MASQUEFA

Un empresari nascut a Masque-
fa és l’autor d’una innovadora 

i pionera eina per a protegir les 
persones de la Covid-19. Es trac-
ta del masquefí Roger González, 
que aquest 2020 juntament amb 
l’Annabel, el Marc, el Pere i amb 
la col·laboració de varies empreses 
punteres del sector, ha dissenyat, 
patentat i produït el handshield, 
el primer escut de mans destinat 
a evitar el contagi i la propaga-
ció del coronavirus per contacte 
amb diferents objectes i mobiliari 
d’ús públic i quotidià, com poden 
ser els carros de la compra o les 
subjeccions de seguretat que hi ha 
habilitades als trens i autobusos. 

El producte compleix amb els 
requeriments de la Norma ISO 
18184:2019 de teixits amb aplica-
cions antivíriques i bacterianes, es 
pot adquirir a través del següent 
enllaç, i en breu es podrà trobar en 
grans superfícies i botigues espe-
cialitzades. A dia d’avui el hands-
hield ja s’està distribuint per dife-
rents països europeus i asiàtics, i a 

principis del 2021 també arribarà 
de forma totalment gratuïta a tots 
els domicilis de Masquefa amb per-
sones empadronades a la vila ma-
jors de 65 anys. L’Ajuntament serà 
l’encarregat de dur a terme aquest 
repartiment gràcies a la col·labora-
ció que ha establert amb l’empresa 
Handshield Mediterranean, que 
donarà el material al consistori de 
forma altruista i sense cap cost.

Segons Roger González, el 
que els va moure a tirar endavant 
aquest projecte és “la problemà-
tica higiènica i el desconcert per a 
la majoria de persones que repre-
senta entrar en contacte amb certs 
objectes quotidians d’alta concur-
rència durant la pandèmia”; i posa 
en valor a totes les empreses que 
han ajudat a fer realitat el projec-
te com A Tot Arreu de Masquefa, 
instal·lada al CTC. González, a més, 
afegeix que “a través d’aquest 
projecte estem creant nous llocs de 
treball”, i assegura que “sense un 
bon equip de professionals com-
promesos no ho haguéssim acon-
seguit”.  

“Una idea, un projecte, 
un equip, una realitat”

El handshield compta amb una 
tela amb un tractament especial 
SI BAC-PURE de l’empresa Smart 
Inovations l.d.a, especialitzada en 
nano tecnologia, que és capaç de 
neutralitzar qualsevol residu bac-
terià i víric, permetent que se’n 
pugui fer ús i que es pugui emma-
gatzemar de forma segura. Així, 
l’escut de mans es pot fer servir 
per tasques com desplaçar el carro 
de la compra sense témer per la 
quantitat de gent que l’ha utilit-
zat anteriorment; o agafar-se a les 
subjeccions de seguretat que hi ha 
instal·lades en transports públics 
com l’autobús, el metro o el tren. 

La lona d’aquest escut es pot 
rentar fins a un màxim de 100 ve-
gades, tot i que després de les 100 
rentades encara és efectiu en un 
99,98%. Per mantenir-lo en bo-
nes condicions d’us, s’aconsella 
netejar-lo periòdicament, i es pot 
rentar amb la resta de roba amb 
detergent d’us normal. No gene-
ra residus i és reutilitzable durant 
més d’un any.
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“Son mis ventanas”

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

L’Ajuntament tancarà un 2020 on ha posat 
en marxa un pla de xoc a tots nivells per 
lluitar contra la pandèmia
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La pandèmia de la Covid-19 que 
condiciona la vida dels mont-

buiencs i montbuienques des del 
passat mes de març ha requerit un 
pla de mesures ambicioses i con-
tínues que s’estan duent a terme 
des del govern municipal per tal 
de respondre de la millor possible 
a aquesta situació de dificultat eco-
nòmica i d’excepcionalitat quoti-
diana. 

Àmbit tributari
Des de l’inici de la pandèmia, 

l’Ajuntament va prendre mesures 
en l’àmbit tributari com modificar 
el calendari fiscal per afavorir les 
economies domèstiques i d’igual 
manera es va tirar endavant un 
Pla de Xoc a tots nivells, que va 
comportar la realització de mo-
dificacions de crèdit en el pressu-
post municipal per garantir recur-
sos econòmics davant la situació 
d’excepcionalitat, especialment en 
l’àmbit social.

Àmbit social i educatiu
Des del consistori s’ha refor-

çat l’aportació econòmica en tots 
els àmbits de l’emergència social: 
Aportacions benèfiques i assisten-
cials, Banc dels Aliments, distribu-
ció de targetes moneder, ajudes 
de màxima necessitat, teleassistèn-
cies, i s’ha garantit en tot moment 
l’atenció presencial i l’atenció do-
miciliària per part de l’equip de 
Serveis Socials.

D’igual manera, per primera 
vegada, es va obrir una línia d’ajuts 
per finançar millores en habitatges 
de Gent Gran, amb una inversió de 
13.500 euros.

També en l’àmbit de la inclusió 
social, cal remarcar la línia d’ajuts 
de 10.000 euros de la qual es van 
veure beneficiades una trentena de 
famílies per fer front al pagament 
d’activitats de lleure estiuenc.

En l’àmbit educatiu, l’Ajunta-
ment ha dut a terme durant els 
darrers mesos un reforç de la nete-
ja i desinfecció dels centres educa-
tius, i el compliment d’uns estrictes 
protocols anticovid a tots ells, sem-
pre d’acord amb les direccions dels 
centres. Especialment destacable la 
tasca a les Llars d’Infants Munici-
pals, que han pogut desenvolupar 
fins el moment l’activitat educativa 
amb la màxima normalitat.

Cal remarcar que en l’àmbit 
d’igualtat, durant aquests mesos 
l’Ajuntament de Montbui va apro-
var el Protocol intern d’abordatge 
de l’assetjament.

Durant tot aquest període, 
l’Ajuntament va tancar també la 
12a Convocatòria d’Ajuts Munici-
pals per a Estudiants Universitaris i 
de Cicles Formatius, amb 51 benefi-
ciaris (47 universitaris i 4 de Cicles), 
i amb una aportació municipal de 
30.000 euros.

I es va destinar també una par-
tida de 6.000 euros del pressupost 
municipal per tal d’ajudar les famí-
lies més necessitades del municipi 
amb les despeses d’escolarització.

També s’ha mantingut actiu el 
Centre Obert, realitzant les activi-
tats adaptes a l’actual situació.

Manteniment
Cal destacar que l’Ajuntament 

ha esmerçat esforços i recursos eco-
nòmics per garantir la neteja i des-
infecció de places i carrers amb els 

productes més adients. Un pla sec-
toritzat de manteniment i l’esforç 
dels operaris municipals va perme-
tre garantir el millor sanejament 
dels espais públics durant les dife-
rents fases de la pandèmia. 

Cal destacar també que des del 
passat mes de juliol s’ha impulsat 
un nou sistema de recollida de vo-
luminosos “porta a porta” que ha 
permès millorar la situació en al-
guns punts on es feien abocaments 
descontrolats d’aquests objectes.

El manteniment s’ha comple-
mentat amb treballs de jardineria 
(ex: poda) i de millora i manteni-
ment dels espais públics.

Comerç 
L’Ajuntament montbuienc 

s’ha alineat en tot moment al cos-
tat dels ajuntaments de la Conca 
d’Òdena, i, a través de la MICOD, 
va lliurar més de 66.000 euros en 
ajuts directes a més d’una cinquan-
tena d’establiments comercials del 
municipi, en una línia impulsada 
pel Govern de la Generalitat.  

Cal destacar que durant els 
mesos de pandèmia el teixit co-
mercial de proximitat s’ha mostrat 
resistent i ha demostrat un im-
portant dinamisme, especialment 
a través de la proposta conjun-
ta “Comerç Comerç”, i, més es-
pecíficament, a través de la Unió 
d’Establiments de Montbui (UEM), 
entitat que canalitza bona part 
de les propostes i que acaba de 
celebrar exitosament la Setmana 
del Comerç. Enguany s’ha pogut 
formalitzar un conveni que garan-
teix la contractació d’una persona 
que treballa per la dinamització 
comercial del municipi.

De la mateixa manera, durant 
el passat estiu es va posar a disposi-
ció dels empresaris i dels autònoms 
del municipi una línia d’ajuts de 
100.000 euros en microcrèdits per 
afavorir-ne la liquiditat.

Es treballa en noves línies 
d’ajuts directes, que seran una rea-
litat durant les properes setmanes.

Cultura i Festes
Durant la pandèmia, a Montbui 

s’ha treballat de valent per intentar 
adaptar les activitats culturals a la 
nova situació, que va provocar la 
suspensió durant més de quatre 
mesos de les activitats que s’havi-
en de realitzar en recintes tancats. 
Sí es van desenvolupar activitats 
a l’aire lliure com Sant Jordi o de 
caire telemàtic com la “Primavera 
confinada”.

El servei de Biblioteca es va 
anar adaptant a les circumstànci-

es, així com les activitats, clubs de 
lectura i tallers, tant els telemàtics 
com els realitzats amb aforament 
reduït. 

D’igual manera, a la tardor, es 
va encetar el cicle cultural “Cultura 
Segura”, la continuïtat del qual es 
va veure condicionat també per la 
segona onada de la pandèmia.

Les festes, per la seva caracte-
rística de concentració de persones, 
ha estat un dels àmbits on les res-
triccions sanitàries han obligat a 
la seva màxima cancel·lació, a tots 
nivells.

Esports
Montbui ha lliurat les beques a 

les entitats esportives del municipi 
durant aquests darrers mesos de 
2020; d’igual manera es va desen-
volupar la Gala de l’Esport el passat 
mes d’octubre amb un compliment 
estricte dels protocols anti-covid19. 
Tanmateix es va gestionar una sub-
venció de la Diputació de Barcelo-
na per a la prevenció de l’exclosió 
de nens i adolescents en l’àmbit 
esportiu. D’altra banda s’ha donat 
suport a les entitats i esportistes 
del municipi amb el compliment 
dels protocols sanitaris, a través de 
la contractació d’un servei especí-
fic. Des del Servei d’Esports es va 
treballar per tirar endavant el con-
curs #BeActiveMontbui i els Jocs 
Nadalencs escolars, entre d’altres 
propostes.  

Obres
La situació de pandèmia no ha 

estat obstacle perquè es finalitzes-
sin durant aquests mesos diferents 
actuacions al municipi.

D’una banda, es van culminar 
les obres de remodelació i millora 
del Castell de La Tossa de Mont-
bui, que ha suposat una inversió de 
200.000 euros, i que ha millorat no-
tablement la cara d’aquest històric 
indret de Montbui.

També van finalitzar les obres 
de consolidació del talús del Riu 
Anoia, amb una inversió de 
387.000 euros; d’igual manera va 
finalitzar el primer tram del nou 
vial per a vianants i bicicletes que 
connecta el Nucli Urbà amb la dei-
xalleria (182.000 euros) i també van 
cloure les obres d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa a Mont-aQua, 
la qual permetrà estalviar 167 to-
nes de Co2 (211.000 euros). 

També estan a punt les obres 
de la nova Plaça del Pi (96.000 eu-
ros), i van finalitzar els treballs la 
nova Plaça Europa (95.000 euros) i 
la reordenació i millora de l’entorn 
de Can Passanals (95.000 euros).

L’Ajuntament implementa 
la desinfecció amb aigua 
ozonitzada a l’Escola Les 
Oliveres

CABRERA D’ANOIA

Després de realitzar una prova 
pilot durant les tres últimes set-

manes els resultats han estat més 
que satisfactoris. La neteja amb 
ozó és altament eficaç per eliminar 
virus, bacteris i fongs augmentant 
així les mesures dins de el projecte 
de desinfecció i neteja al municipi 
contra el coronavirus.

Es tracta d’un sistema innova-
dor i ecològic amb el qual el con-
sistori va començar a treballar ja 
fa algunes setmanes a l’Escola Les 
Oliveres. Funciona a través d’una 
tecnologia d’acció d’oxigen actiu 
que neteja i desinfecta eliminant 
el 99,6% dels gèrmens, bacteris 
i microorganismes i l’ús de pro-
ductes químics, anul·lant així els 
efectes nocius que aquests porten 
a la nostra salut. Gràcies a aquest 
sistema, els més petits no estaran 
exposats als productes que, nor-
malment, es fan servir desinfectar 
les zones comunes. Aquesta mà-
quina ozonizadora serà l’encarre-
gada de subministrar i preparar 
l’aigua que, s’utilitzarà per a la ne-
teja en el centre.

L’aigua ozonitzada pot usar-se 
en plàstics, metalls, fustes, super-
fícies llises i fins i tot en teixits. 
Totalment innocu per a la persona 
que l’ha de manipular i no deixa 
rastre químic o perjudicial.

“Des de l’Ajuntament de Ca-
brera d’Anoia hem pensat en els 
més vulnerables de la casa, que 
són els més petits: cuidant la seva 

salut i benestar al mateix temps 
que tenim cura del medi ambient. 
Aquest sistema és saludable, eco-
lògic (ja que l’ús d’aquesta aigua 
ozonitzada és completament na-
tural) i alhora econòmic, només 
necessita aigua freda” assenyala 
Francesc Cirera i Calvet, Regidor de 
l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia.

Des de l’Àrea de Serveis Ope-
ratius que dirigeix Francesc Cirera 
i Calvet, emmarquen aquesta ac-
tuació dins el pla de l’Alcalde, Jau-
me Gorrea Ortiz, per extremar les 
mesures de neteja i higiene tant 
en equipaments interiors com en 
carrers i espais exteriors de major 
afluència.

El personal de neteja, que ha 
estat degudament format per 
l’empresa IB•SAT SOLUCIONS ECO-
LÒGIQUES (distribuïdor autoritzat 
d’Ecoworld), pot fer ús de l’aigua 
generada per treballar i desinfec-
tar en totes les superfícies de l’im-
moble. Es pot abocar directament 
al cubell de fregar o en un polvo-
ritzador. A més, l’aigua ozonitzada 
serveix com a antisèptic de mans, 
amb una efectivitat fins i tot més 
gran que els gels hidroalcohòlics 
que tantes molèsties han causat.

Un altre dels beneficis és l’es-
talvi que suposa en lleixiu, deter-
gents i altres productes químics, 
a més d’evitar l’ús d’envasos de 
plàstic. El sistema ja funciona en 
centres públics d’altres municipis 
de la província. 

D’esquerra a dreta: Fausto Aguirre Fernández - Director Comercial IB SAT SOLU-
CIONES ECOLÓGICAS. Francesc Cirera i Calvet Regidor del Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia. Jaume Gorrea Ortiz Alcalde del Ajuntament de Cabrera d’Anoia. Fran-
cesc Bermúdez - Director Ecorworld Barcelona
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Reconeixement a les parelles que 
compleixen enguany les Noces d’or
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat va tenir lloc l’ac-
te de lliurament d’un petit 

obsequi (en forma de pastissos i 
dolços d’esmorzar) a les parelles 
que enguany compleixen els 50 
anys de casats i/o convivència. Des 
de l’ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, davant la impos-
sibilitat de celebrar la Setmana de 
la Gent Gran ni tampoc el Dinar 
dels Avis i Àvies, va voler reconèi-
xer si més no aquesta efemèride, i 
lliurar a aquestes parelles un petit 
obsequi. 

La regidora de Cultura, Festes 
i Gent Gran Sara Bergantiño va ser 
l’encarregada de visitar els domi-
cilis de les quatre parelles que en-
guany celebraven les Noces d’Or: 
Aniano i Magda; Pedro i Luisa; Al-
fredo i Maria Cruz i Juan Francisco 
i Piedad.

La regidora es va comprometre 
a realitzar l’homenatge, formal-
ment, un cop es pugui recuperar la 

normalitat i es puguin dur a terme 
activitats presencials sense tantes 
restriccions.

D’igual manera la regidora 
montbuienca va fer lliurament dels 
mateixos obsequis a les parelles 

formades per Joan Compte i Pilar 
Anglès i Joan Luque i Maria Gra-
nados, per la seva implicació i tasca 
realitzada al capdavant del Casal 
de la Gent Gran de Montbui.

Jornada formativa per a 
directius i monitors

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat al matí va 
tenir lloc a la Sala Auditori 

Mont-Àgora un curs formatiu en 
protocols covid-19 per a monitors/
es i directius i directives de les enti-
tats esportives i de les AMPA’s del 
municipi.

Eva Marsal, de l’empresa Pre-
vint, va explicar a la quinzena 
d’assistents com s’estan aplicant 
els protocols als diferents equipa-
ments esportius de Montbui. Va 
fer un repàs detallat, tenint en 
compte que des de l’Ajuntament 
montbuienc s’ha volgut donar el 
màxim suport i assessorament a 
les entitats esportives, per tal de 
complir escrupolosament tots els 
protocols sanitaris.

La regidora d’Esports Isabel 
Guerrero González va presentat 
l’activitat, va agrair la presència 
dels assistents, i va assenyalar la 

importància de poder treballar 
intensament en el compliment 
dels protocols als diferents equi-
paments. La regidora va recordar 
que a Montbui “hem volgut com-
plementar la tasca preventiva amb 
la contractació d’una empresa ex-
terna i especialitzada per tal de fer 
una acció continuada i fer un estu-
di de les instal·lacions esportives, 
les entitats esportives, els protocols 
de seguretat anti-covid19 i adaptar 
els plans de contingència de les 
instal·lacions a aquests protocols”. 
La regidora va agrair l’esforç i la 
tasca que fan les entitats i les va 
garantir el màxim suport per part 
de la institució.

Cal remarcar que l’activitat es 
va realitzar seguint totes les me-
sures i protocols anti-covid19. En 
finalitzar la formació es va lliurar 
un certificat als assistents que van 
completar la sessió.

Comerços locals recullen 
aliments i productes 
d’higiene personal per al 
Rebost del poble

ÒDENA

Comerços d’Òdena han recollit 
aliments i productes d’higiene 

personal destinats a famílies vul-
nerables del municipi a causa de 
la Covid-19. La campanya es va fer 
del 16 al 21 de novembre i el que 
s’ha recaptat s’ha destinat al Rebost 
d’Òdena, que actualment atén una 
trentena de famílies i que havia 

arribat a una seixantena durant els 
mesos que va començar la crisi sani-
tària i econòmica.

Des de l’Ajuntament d’Òdena 
es vol agrair la iniciativa solidària 
de les botigues. Aquest agraïment 
també es vol fer extensiu a tots els 
odenencs i odenenques que hi han 
col·laborat.

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

www.latossa.com
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Menú 7,70€ de dilluns a diumenge
Servei a domicili 2,50€  

a Igualada, Vilanova i Montbuí. Comarca consultar

Comandes per whatsapp al 609 42 00 63

El Cant de la Sibil·la, a la basílica 
de Santa Maria
IGUALADA

El dimecres 23 de desembre, a les 
19 h, la basílica de Santa Maria 

d’Igualada acollirà el concert “El 
Cant de la Sibil·la”, a càrrec del Cor 
Francesc Valls de la catedral de Bar-
celona, sota la direcció de Pere Llu-
ís Biosca, i amb interpretacions de 
Mariona Llobera (Sibil·la) i Jonatan 
Carbó (orgue).

El Cant de la Sibil·la
El Cant de la Sibil·la és l’esce-

nificació del Judici Final per part 
d’un personatge femení que canta, 
espasa en mà, els vaticinis que al 
seu dia va fer a l’antiga Grècia la 
Sibil·la Eritrea. L’Església Catòlica hi 
va trobar un valor pedagògic i el va 
incorporar com a última lliçó de les 
Matines de la nit de Nadal, és a dir, 
al moment de la primera vinguda 
del Crist, per anunciar-ne la segona.

Per damunt de l’impressionant 
silenci de la nau, la figura de la Si-
bil·la i la seva veu fràgil, dalt de la 
trona, proclamant amb l’espasa els 
esdeveniments terribles que han 
d’acompanyar la fi dels temps, és 
un dels fenòmens més singulars de 
la tradició religiosa i musical. Les 
estrofes dels versos s’alternen amb 
respostes i melodies polifòniques 
que han estat versionades per diver-
sos compositors contemporanis des 
de l’any 2010 i per encàrrec del Cor 
Francesc Valls que avui interpreta 
aquest concert.

Han versionat aquest cant: Jordi 
Cervelló (2010), Josep Vila, (2011), 
Vic Nees (2012), Narcís Bonet (2013), 
Xavier Pagès-Corella (2014), Jo-
han Dujick (2015), Bernat Vivancos 
(2016), Joan Magrané (2017), Josep 
Soler i Mariona Vila (2018), Carles 
Prat ,(2019) i Marc Timón (2020).

El vestit que porta la Sibil·la està 
inspirat en el vestuari de cerimò-
nia femení a la cort de Felip II, a la 
moda de la segona meitat del segle 
XVI, confeccionat expressament per 
a l’ocasió. L’espasa és un espasí amb 
guardamà, reproducció exacta d’un 
model del segle XVI. El vestuari li-
túrgic dels cantors són del mateix 
estil que l’utilitzat al segle XVI.

L’any 2010, el Cant de la Sibil·la 
de Mallorca va ser declarat Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Huma-
nitat per la UNESCO.

L’enramada
La Federació del Seguici Tradi-

cional Històric d’Igualada (FESTHI) 
és una organització cultural sense 
ànim de lucre constituïda per en-
titats de la ciutat que participen 
activament de la seva tradició fes-
tiva popular, ha recuperat, per a la 
ocasió, les neules ornamentals que 
decoraran la basílica de Santa Ma-
ria d’Igualada durant les festes de 
Nadal de 2020.

Antigament, al final del cant 
de la Sibil·la es tallaven amb un cop 
d’espasa, els fils de les garlandes de 
neules, simulant els estels que han 
de caure del cel al cataclisme final...

El cant de la Sibil.la i les 
neules 

Les neules dolces, tal com les 
coneixem, sembla que van ser cre-
ades, a l’època medieval, per una 
monja tot enrotllant l’oblea de pa 
sense llevat per fer les hòsties. Com 
van passar a decorar les esglésies? 
Sabem que a Igualada, el Nadal de 
l’any 1480, ja hi havia la tradició de 
decorar l’església amb branques de 
les que penjaven garlandes d’hòsti-
es i neules (Llibre de la Universitat 
1480, pàg. 54)

Glòria Tous Silvestre, és activa-
dora de projectes i processos crea-
tius i comunicadora creativa emo-
cional. 

En l’actualitat, juntament amb 
en David desenvolupen un projecte 
d’estudi, investigació i recerca dels 
orígens dels hostiers i neulers als 
monestirs de Catalunya, Galicia i 
d’altres, i als museus, arxius dio-
cesans i la Universitat de Vic.

Aquest projecte conté diferents 
vessants: l’artística, que conté les 
tenalles (peces de ferro forjat); la 
recerca i l’estudi del blat forment 
i els pagesos que novament el cul-
tiven; l’experimentació de l’elabo-
ració de les neules amb tenalla de 
neuler del segle XVI (aprox.) sobre 
brases de foc.

Els protagonistes
Pere Lluís Biosca, director. Con-

siderat com un dels directors ca-
talans de música vocal amb més 
projecció, Pere Lluís Biosca manté 
una intensa activitat com a direc-
tor i pedagog de la direcció coral. 
Es formà a Barcelona amb Mireia 
Barrera, Josep vila i Pierre Cao i a 
Hèlsinki amb Matti Hyökki.

Mariona Llobera, Sibil·la. Nas-
cuda a Barcelona el 1981, és la 
mezzo que interpeta el paper de 
la Sibil·la. Ha cantat en diverses 
agrupacions corals i ha participat 
com a solista en obres de Cererols, 
Monteverdi, Bach, Mozart o Vival-
di. Actualment forma part del Cor 
de Cambra del Palau de la Música 
Catalana, de l’ensemble Vox Har-
monica, del Cor Francesc Valls i 
col·labora en diversos ensembles 
musicals actius dins l’àmbit cata-

là com Barcelona Ars Nova, entre 
d’altres.

Jonatan Carbó Casanellas, or-
gue. És professor d’orgue al Con-
servatori de Grau Mitjà Mestre Joan 
Just i Bertran d’Igualada i a l’Esco-
la Municipal de Música Pau Casals 
del Vendrell. Va estudiar orgue al 
Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona amb la profes-
sora Maria Nacy, obtenint els Premis 
d’Honor de Grau Mitjà i Superior. 
Ha ampliat la seva formació amb 
els professors Michael Radulescu, 
Montserrat Torrent, Ludger Loh-
mann, Daniel Roth, Matteo Imbru-
no, entre d’altres.

Cor Francesc Valls. El Cor Fran-
cesc Valls, constituït per un grup 
estable d’entre vuit i vint cantants 
professionals, va ser fundat el no-
vembre del 2003 per tal de parti-
cipar de forma regular a les misses 
conventuals de la Catedral de Barce-
lona, tot adoptant el nom de Fran-
cesc Valls (1671-1747) en homenat-
ge a qui en fou mestre de capella, 
i un dels màxims exponents de la 
música barroca peninsular.

El treball del Cor, combina tant 
la interpretació de la polifonia re-
ligiosa de tots els temps, així com 
d’obres inèdites conservades als ar-
xius capitulars, que son introduïdes 
novament dins la litúrgia, oferint 
setmanalment un variat repertori 
de motets. L’exemple més rellevant 
el trobaríem en el Cant de la Sibil-
la, on s’ha reconstituït la litúrgia i 
vestuari del segle XVI, i s’utilitza la 
partitura original del segle XV.

Venda d’entrades 
Aquest concert està organitzat 

pel Departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Arxiu Històric Comarcal i la Parrò-
quia de Santa Maria d’Igualada.

El preu de l’entrada és de 10 
euros, amb els descomptes habituals 
per a jubilats, estudiants, etc. Cal 
adquirir les localitats a www.tiquet-
sigualada.cat o bé presencialment a 
la taquilla del teatre el dijous d’11 
a 13 h i de 17 a 20 h. No es vendran 
a l’entrada de l’església abans del 
concert perquè cal accedir-hi amb 
seient preassignat amb antelació, a 
causa de la pandèmia de Covid-19.

Comencen les activitats 
nadalenques adaptades a la 
nova realitat
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Santa Margarida de Montbui 
està vivint i celebrant les pri-

meres activitats de l’Agenda 
Nadalenca, enguany amb activi-
tats adaptades a la situació de 
pandèmia per la Covid-19. Des 
del passat 9 de desembre l’“Ar-
bre dels Desitjos” ja rep a la 
Plaça de l’Ajuntament aquelles 
peticions dels veïns i veïnes del 
municipi, en forma de targetes 
que poden adquirir a diferents 
establiments del municipi. 

Ja hi ha en 
funcionament la Bústia 
Reial 

D’igual manera, des d’aquest 
dimarts dia 15 de desembre està 
en funcionament la Bústia Reial a 
Mont-Àgora. Els nens i nenes del 
municipi ja poden portar les seves 
cartes físiques a aquesta bústia, 
en la qual poden dipositar els de-
sitjos pels Patges Reials, i on tam-
bé reben un obsequi dels emissa-
ris dels Reis de l’Orient.

La Bústia Reial de Mont-Àgo-
ra estarà en marxa avui dijous 17  
de 17.30 a 20.00 hores, també el 
divendres 18 de 16 a 21 hores; el 
dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 
23 de desembre de 17.30 a 20.00 
hores.

Pel que fa a la Bústia Reial 
del Nucli Antic, està ubicada a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu, i 
els infants i les famílies podran 
adreçar-hi els desitjos el dissabte 
19 i el diumenge 20 de desem-
bre, entre les 10 i les 13 hores i 
entre les 16 i les 21.

Activitats a Mont-Àgora
Aquest divendres 18 de de-

sembre, a partir de les 6 de la 
tarda, tindrà lloc una sessió de 
“L’hora del conte telemàtica”, a 
càrrec de Clara Gavaldà. És una 
activitat adreçada als infants a 
partir de 3 anys. Amb el títol 
“Contes amb gust de torrons”, es 
podrà seguir en directe a l’insta-
gram @bibliotecamontagora.

També aquest divendres dia 
18, però a partir de les 7 de la 
tarda, es realitzarà la presentació 
del llibre solidari “50 dies exili-
ats”, obra de Xavier Fernández 
Gené. Durant l’acte es farà la 
projecció de l’audiovisual “Lec-
tures solidàries” del mateix lli-
bre. L’activitat es durà a terme 
amb aforament reduït, segons 
el protocol de cultura contra la 
covid-19. 

Per poder assistir a aquesta 
activitat cal trucar al telèfon 93 
768 13 21.

Tanmateix segueix a la venda 
el llibre “50 dies exiliats” a la Bi-
blioteca Mont-Àgora, al preu de 
15 euros.

Aquest dissabte 19 de de-
sembre tindrà lloc al Boulevard 
montbuienc una jornada de com-
pres nadalenques, amenitzades 
amb la tradicional megafonia. 
Enguany aquesta megafonia s’ha 
ampliat en un tram que va de 
la Plaça Patrocinio Sevilla fins al 
final de la carretera de Valls en 
direcció a Igualada. El projecte 
d’ampliació de la megafonia ha 
permès també la reparació dels 
altaveus anteriors existents, així 
com l’automatització del sistema.

La jornada de compres és una 
bona oportunitat per conèixer 

el comerç de proximitat mont-
buienc, en una jornada on no 
hi faltaran descomptes especials, 
ambientació nadalenca. També 
es faran activitats d’animació 
adaptades als protocols antico-
vid-19 i es coneixerà el comerç 
guanyador del Concurs d’Apara-
dors Nadalencs (durant la mati-
nal hi haurà també un punt de 
votació presencial).

Arribada dels patges 
reials

El mateix dissabte 19, però 
a partir de les 6 de la tarda, es-
tà prevista l’arribada formal del 
Patge Hammend i la Patges-
sa Alika a Montbui. Cal desta-
car que Ses Majestats els Reis de 
l’Orient van enviar aquest di-
marts dia 15, a través de les xar-
xes socials municipals, un missat-
ge encoratjador i de reconeixe-
ment als valors dels més menuts 
del municipi mostrats durant 
aquest difícil 2020, i explicant-los 
les novetats de la Festa de Reis 
d’enguany.

L’arribada del Patge i la Pat-
gessa arribarà acompanyada d’un 
espectacle d’animació infantil 
amb el grup Karaoke’s Band, que 
començarà a les 18.00 hores.

Una hora més tard, a partir 
de les 7 de la tarda, es produirà 
l’arribada formal de la comitiva 
de patges. Els Patges Reials fa-
ran l’acte de benvinguda amb el 
tradicional Llibre Blanc i el Lli-
bre Negre i també participaran 
en un video-missatge/resum de 
l’any 2020.

Per poder assistir presencial-
ment a aquest acte, que serà re-
transmès en streaming a la web 
municipal www.montbui.cat i al 
Facebook municipal, cal inscrip-
ció al telèfon 937681321. L’afo-
rament estarà limitat segons els 
protocols sanitaris i les restricci-
ons en vigor. També es limita a 
dues persones adultes per nen/a 
i/o familia. Només es podrà acce-
dir amb cita prèvia.
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Festival de Villancicos de 
la mà del grup de Playback 
Teatro 60 de la UCE Anoia 

VILANOVA DEL CAMÍ

La Unión Cultural Extremeña 
Anoia no renuncia a celebrar, 

encara que sigui amb un format 

diferent, el tradicional Festival de 
Villancicos, que cada Nadal pre-
paren amb il·lusió per celebrar les 
festes. 

La cita serà aquest dissabte, 19 
de desembre, a Can Papasseit. Tot 
i que l’aforament és limitat i el 
format serà més reduït, esperen 
gaudir de l’activitat, que enguany 
anirà a càrrec del grup de Playback 
Teatro 60 de l’entitat. El festival 
començarà a les 18.00 h i caldrà 
respectar les mesures de seguretat: 
distància de seguretat, mascareta i 
neteja de mans.

L’entrada és gratuïta, però cal 
recollir els tiquets per controlar 
l’aforament a Can Papasseit. Es po-
den recollir de dilluns a divendres, 
de 16.00 a 20.30 h. 

Aquesta activitat està subjecta 
a la normativa Covid del moment.

Aquestes festes... 
Regala teatre, regala’t emocions!
Venda anticipada d’abonaments del Teatre Municipal l’Ateneu, que 
només es podran adquirir per internet, amb un paquet de 5 obres més 
una de regal
IGUALADA

Amb el lema Aquestes festes... 
Regala teatre, regala’t emoci-

ons!, el Teatre Municipal l’Ateneu 
ha preparat una programació d’hi-
vern i primavera per als mesos de 
febrer a maig de 2021. 

A partir del dilluns 21 de de-
sembre es podrà comprar l’abo-
nament per a tota la temporada. 
Tindrà un preu de 60 euros, que 
inclourà les 5 obres de teatre i, de 
regal, l’espectacle de dansa “La 
consagració de la primavera”. En 
aquesta ocasió els abonaments no-
més es podran comprar per inter-
net, per al control de l’aforament 
relacionat amb les mesures de llui-
ta contra l’epidèmia Covid-19, al 
web www.teatremunicipalateneu.
cat. La venda dels abonaments es 
limitarà a 4 simultàniament, sem-
pre que sigui per membres de la 
mateixa unitat de convivència. A 
partir del dimecres 20 de gener ja 
es podran comprar les entrades de 
manera individual.

La programació 
“De mares i filles”, (7 de fe-

brer). Una mare (Mont Plans) i 
una filla (Annabel Totusaus) es re-
troben a l’habitació d’un hospital 
després d’haver passat cinc anys 
sense parlar-se. La filla descobrirà 
aspectes inversemblants de la seva 
mare i de la seva família. Paco Mir, 
un dels components del Tricicle, ha 
escrit i dirigit l’obra. 

“Un dia qualsevol”, (28 de fe-
brer). Les Antonietes presenten 
l’espectacle escrit i dirigit per Oriol 
Tarrason. Imma Colomer dona vida 
a la Marta. Té setanta-set anys i 
sempre s’ha volgut dir Solange. 
Ara, vídua, viurà a la residència 
Bon Repòs. Una comèdia divertida 
i punyent a l’entorn de la realitat 

de la gent gran, que parla sobre 
l’amistat, l’amor, la vellesa i la soli-
tud. Amb Anabel Castan, Pep Fer-
rer i Quimet Pla. 

“Alguns dies d’ahir”, (14 de 
març). És la història d’una família 
que veu capgirada la seva quoti-
dianitat amb els fets polítics que 
s’esdevenen a Catalunya durant 
els mesos de setembre i octubre de 
l’any 2017. Els capvespres a taula 
es copsarà l’estat anímic dels qua-
tre membres de la família. Jordi 
Casanovas ha escrit l’obra interpre-
tada per Míriam Iscla, Abel Folk, 
Maria Ossó i Francesc Cuéllar, diri-
gits per Ferran Utzet. 

“Els gossos” (28 de març) de 
l’autor i director Nelson Valente, 
ens narra un fragment de la vi-
da de la Laura. Quan fa quaranta 
anys, al metro, un desconegut li 
somriu i li diu alguna cosa a cau 
d’orella. La frase que podria haver 
oblidat i a la qual podria no ha-
ver concedit cap valor desferma un 
bombardeig que, malgrat els es-
forços de la protagonista per man-
tenir la unió entre els éssers que 

s’estima, converteix en un camp de 
batalla la seva vida familiar. Amb 
Mercè Arànega, Joan Negrié, Al-
bert Pérez, Sandra Monclús i esce-
nografia del montbuienc Albert 
Pascual.

“El mètode Grönholm” (11 
abril) de Jordi Galceran és un dels 
grans èxits del teatre català con-
temporani. Quatre candidats a un 
lloc d’alt executiu en una multi-
nacional, tots ells ben disposats a 
sotmetre’s a les rocambolesques 
proves del procés de selecció. En-
ric Cambray, Marc Rodríguez, Mar 
Ulldemolins i David Verdaguer són 
els quatre actors que aquest cop es 
posaran a la pell dels candidats. La 
direcció és de Sergi Belbel.

“La consagració de la primave-
ra” (2 de maig). A banda dels cinc 
espectacles inclosos en l’abona-
ment, de regal hi haurà l’especta-
cle de dansa de la companyia BCN 
City Ballet. El mític sacrifici d’una 
adolescent obligada a ballar fins a 
la mort per aconseguir la benevo-
lència dels déus. L’espectacle està 
dirigit per Georgina Rigola.

Dissabte i diumenge, Nadal 
Marked: creadors i artesans 
locals i de qualitat

Acaptes de sang a la comarca
El Banc de Sang i Teixits con-

tinua visitant la comarca de 
l’Anoia per tal d’atendre els 
donants que hi vulguin partici-
par.

Així, demà divendres s’instal-
larà a Cal Ponet de Capellades; 
el dilluns 21 hi haurà una unitat 
mòbil instal·lada al Passeig Ver-
daguer, i el dia 22 es podran fer 
donacions de sang a Can Papas-
seit, de Vilanova del Camí.

El personal sanitari atendrà 
els donants en horari de matí de 
10 a 2 i a la tarda de 5 a 9.

Recordar que per fer la do-
nació cal demanar cita prèvia al 
web del Banc de Sang i Teixits.

IGUALADA

Aquest cap de setmana arriba 
una nova edició del Nadal 

Marked, amb creadors i marques 
locals que aposten pel disseny i la 
qualitat. Hi trobareu els comple-
ments amb pell de Mireia Mun-
tadas i Elizari Bags, la joieria tèx-
til d’Akita, els productes d’oficina 
de Contrast Disseny, el mobiliari 

industrial de Jordi Secanell Design 
Works, el disseny minimalista de 
Mure i el nou projecte decoratiu 
Terazzzo Lab, de Cal Piqué Studio.

El Nadal Marked es podrà visi-
tar el dissabte 19 i el diumenge 20 
de desembre, de 10 a 21 h, al pati 
del Museu de la Pell i a l’Adoberia 
La Bella (Igualada). Organitza: Dis-
seny Marked.

El periodista Óscar López presenta a 
Can Papasseit un emotiu testimoni sobre 
l’afectació del Covid
VILANOVA DEL CAMÍ

Can Papasseit acollirà aquest 
diumenge, una doble projecció 

del documental “L’any que ens va 
canviar” dirigit pel vilanoví Óscar 
López i produït per Balloon amb el 
suport de l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí. El documental fa una 
radiografia a través de diferents 
testimonis sobre l’afectació de la 
Covid-19 a Vilanova del Camí. 

El documental va néixer, expli-
ca el periodista Óscar López, amb 
la intenció de deixar testimoni del 
què ha suposat la irrupció de la 
pandèmia i dels seus efectes de-
vastadors a la Conca d’Òdena i en 
especial a Vilanova del Camí. 

El fil argumental del documen-
tal els dibuixen els propis personat-
ges que van construint el missatge 
des del 12 de març, amb l’anunci 
per part de la consellera de Salut 
Alba Vergés i el conseller d’Interi-
or, Miquel Buch. 

Trobar les veus autoritzades 
per aquest documental i construir 
les històries ha estat una de les 
principals dificultats amb què ha 
hagut de treballar López. Assegura 
que no ha rebut un no per part de 

ningú però sí algunes resistències 
que finalment s’han pogut salvar 
donat que el documental fuig del 
sensacionalisme per mostrar una 
realitat concreta, viscuda des de 
diferents punts de vista.  

El documental es titula “L’any 
que ens va canviar” un títol molt 
suggerent segons explica Óscar 
López no va ser fàcil trobar. El 
procés de creació arrenca el 12 de 
març i acaba amb l’obertura del 
nou curs escolar, tot buscant un 
moment de retorn a una certa nor-
malitat, explica el periodista. 

Malgrat tot, i com que la pan-
dèmia continua vigent, Óscar 
López no descarta fer una segona 
part del documental. 

Ara per ara, però, podrem gau-
dir d’aquest primer documental. 
Serà diumenge 20 de desembre, 
en doble sessió: a les 12.00 i a les 
18:00 h, coincidint amb la celebra-
ció de la Marató de TV3, que en-
guany es dedica a la Covid-19. 

A l’entrada de Can Papasseit hi 
haurà una urna per recollir els do-
natius de la ciutadania que vulgui 
col·laborar amb la Marató.

Nova proposta turística per a 
descobrir la Piera Moderna 

PIERA

Vist l’èxit de les sortides per a 
conèixer la Piera Medieval, i 

seguint la història de la vila, es 
posa en marxa una nova iniciati-
va que permetrà endinsar-se en la 
Piera Moderna i Contemporània a 
través de visites guiades. Aquestes 
estaran conduïdes per una perso-
na dinamitzadora que descobrirà 
anècdotes, històries i detalls de la 

vila. L’activitat «Piera Moderna: de 
la vinya a l’estiueig» recorrerà els 
darrers 400 anys de la història de 
Piera a través del seu patrimoni 
arquitectònic, cultural i social.

Les visites s’oferiran cada ter-
cer diumenge de mes. La prime-
ra està prevista per al dia 20 de 
desembre, a les 12 h. Aquesta 
serà una visita inaugural, gratu-
ïta i oberta als veïns i veïnes de 
Piera, però caldrà formalitzar-hi 
prèviament la inscripció a través 
de l’adreça de correu electrònic 
visitesguiades@visitapiera.cat. La 
sortida tindrà un aforament limitat 
i es farà complint totes les mesures 
de seguretat previstes per a evitar 
els contagis de la COVID-19.

A partir del mes de gener les 
visites s’obriran a tothom i tindran 
un cost de 5 euros per persona 
(només els adults). Les inscripcions 
s’hauran de fer a través del web 
www.anoiapatrimoni.cat.

http://www.servisimo.es
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IGUALADA

Igualada tindrà un protagonisme 
destacat en l’edició d’enguany de 

La Marató de TV3, dedicada a la 
lluita contra la Covid-19. Televisió 
de Catalunya vol mostrar així el 

reconeixement a l’esforç col·lectiu 
de la ciutat durant les setmanes 
del mes de març i abril en què la 
pandèmia va tenir una especial 
incidència a la capital de l’Anoia.

El regidor Miquel Vives ha ex-
plicat que aquesta presència desta-
cada d’Igualada en la retransmissió 
televisiva d’aquest esdeveniment 
benèfic tindrà diversos punts d’in-
terès, tot i que un dels que havia 

de ser un dels mes destacats, com 
és el tradicional partit de futbol 
disputat per personatges coneguts 
s’ha hagut d’ajornar a causa de 
les restriccions sanitàries. En qual-
sevol cas, hi ha la intenció que es 

pugui fer al mes de març al camp 
de futbol de Les Comes, on TV3 
sí que instal·larà un plató de La 
Marató aquest diumenge, des d’on 
s’oferiran entrevistes i reportatges 
per explicar algunes històries i ini-
ciatives locals relacionades amb la 
pandèmia.

Encesa de deu mil 
espelmes al Parc Central

Una altra activitat destaca es 
va enregistrar el cap de setmana 
passat al Parc Central i consisteix 
en una intervenció artística que 
unirà d’una manera simbòlica 
l’Hospital Universitari d’Iguala-
da amb l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. Una  performance amb 
l’encesa de deu mil espelmes; es 
tracta d’una escultura social titula-
da “Amb l’ajuda de tots”, basada 
en el mite del foc i creada pel pres-
tigiós artista català Muma en ho-
menatge a totes les persones que 
han viscut la Covid-19 en primera 
línia i de totes les que han mort a 
causa d’aquesta malaltia.

Ctra. de Manresa, 76 - Tel. 93 805 09 83
IGUALADA 

VINS I CAVES - FRUITERIA 
CARNISSERIA - XARCUTERIA

Des de 1981

BONES FESTES!
FRUITA I VERDURA DE LA COMARCA
ÀMPLIA SELECCIÓ DE VINS I CAVES

ENTRECOT DE NEBRASKA
CABRIT

FILET DE VEDELLA
"CHULETÓN" D’EUSKADI per encàrrec 

MAGRET D’ÀNEC per encàrrec

www.labodegaigualada.com

El partit de La Marató de TV3 es jugarà a 
Igualada el pròxim mes de març

FUTBOL

Tal com es va anunciar dijous 
passat, el partit de La Marató 

de TV3 se celebrarà el pròxim 
mes de març, a Igualada. 

La majoria d’actes de La Ma-
rató 2020, que recapta fons per 
fer front a la Covid-19, es faran 
el diumenge 20 de desembre. 
No obstant això, el mes de març 
s’aprofitarà el clàssic partit de 
futbol de famosos per fer una 
gran festa de cloenda. A la vega-

da, l’organització de La Marató 
s’ha compromès que el dia 20 
de desembre, en la primera de 
les connexions que faci la Laura 
Rosel, mostrarà les samarretes 
dissenyades exclusivament per 
al duel.

La samarreta blava signifi-
ca Igualada, una ciutat que ha 
patit molt durant la pandèmia i 
que històricament s’ha associat 
a aquest color. Pel que fa a la 
negra, és commemoració a tots 

els éssers estimats que ens han 
deixat durant la pandèmia.

Pel que fa a la venda de sa-
marretes, el CF Igualada ha inici-
at una campanya per vendre sa-
marretes per recaptar diners per 
a La Marató. Es podran comprar 
a les oficines del club i es treballa 
per poder tenir algun altre punt 
de venda a Igualada, juntament 
amb punts de venda tant al Ba-
ges com al Berguedà.

Exposició solidària de l’Associació de Dones 
de l’Anoia i l’Alta Segarra
Durant la Marató de l’any 

2019,  després  de gaudir 
d’una gran festa de germanor, 
celebrada a Pujalt i amb més 
de 100 persones d’arreu de la 
comarca, va néixer l’Associa-
ció de Dones de l’Anoia i l’Alta 
Segarra. Avui dia el número de 
sòcies és de 82 dones, habitants 
dels diferents pobles que con-
formen la comarca de l’Anoia i 
l’Alta Segarra.

Acabat el dinar es va dema-
nar una representant de cada po-
ble per poder constituir la junta 
directiva, encarregada de progra-
mar i dur a terme les diferents 
activitats per a les seves sòcies. 
Per aquest motiu ens fa molta 

il·lusió l’organització d’aquesta 
activitat per a la Marató 2020.

L’exposició solidaria La Mara-
tó de TV3 pel Covid-19 es podrà 
visitar al Local Social de Sant Pere 
Sallavinera (plaça Doctor Pons, s/n), 
els dies 20, 22, 27 i 30 de desem-
bre, de 12 a 14 h i de 16 a 19 h.

Les sòcies s’han bolcat en fer 
d’aquesta exposició un lloc agrada-

ble per gaudir de diferents obres 
fetes per elles mateixes, i també 
hi haurà un punt de venda per tal 
de recaptar diners, que aniran ín-
tegres a la guardiola de la Marató.

Per a nosaltres és tot un repte, 
perquè aquesta Marató és molt di-
ferent i perquè toca a tothom.

Associació de Dones de l’Anoia 
i l’Alta Segarra

Igualada tindrà una presència destacada a La Marató de TV3

Foto: Manel Marimon Gomis
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Concert de Nadal a l’AUGA

IGUALADA

El proper dilluns dia 21, per 
tancar el trimestre, s’oferirà 

el tradicional concert de Nadal. 

En aquesta ocasió s’aprofita per 
commemorar els 250 anys del 
naixement de Beethoven, pel 
que s’emetrà la Novena Simfonia.

El 1824 Beethoven compon 
la seva Novena Simfonia en re 
menor (Op. 125), la Simfonia 
Coral. Aquesta ha estat declara-
da recentment Patrimoni Cultu-
ral de la Humanitat per la UNES-
CO. L’últim moviment d’aquesta 
simfonia va ser adoptat a més el 
1972 pel Consell d’Europa com el 
seu himne i el 1985 va ser adop-
tat pels caps d’estat i del govern 
de la Unió Europea com l’himne 
oficial.

Recordar que l’emissió de la 
sessió de l’Auga serà a les 6 de la 
tarda, per Canal Taronja, en di-
recte, i també a través de la web 
de la Universitat de Lleida, http://
www.udl.cat/ca/serveis/culturals/
decasaestant.

Us volem desitjar un BON NA-
DAL i un VENTUROS 2021

Recapte d’aliments els dies 
18 i 19 de desembre 
IGUALADA

Des de l’Associació Cultural les 
Comes s’ha tirat endavant un 

projecte amb el nom Ajuda’ns a 
ajudar. Es tracta d’un recapte 
d’aliments i de productes d’higi-
ene que compta amb la col·labo-
ració de Creu Roja Anoia. Tot allò 
que s’aconsegueixi recollir anirà 
directament al Banc de Queviures 
d’Igualada.

El recapte es farà el 18 i 19 de 
desembre, divendres i dissabte, en 
dos horaris: matí de 10 a 1 h i tar-
da de 5 a 9 h.

Es podran fer les donacions a 
la seu de l’Associació Cultural les 
Comes, a l’avinguda dels Països Ca-
talans, 57 d’Igualada (just darrere 
del Carrefour de les Comes).

Cal portar productes alimenta-
ris de llarga durada (pasta, arròs, 
llaunes, sal, llegum, sucre, farina, 
oli...) i sobretot productes d’higie-
ne (sabó corporal i també per a la 
roba i la llar) ja que sovint s’oblida 
que també són de primera neces-
sitat.

Per a fer les donacions s’ha de 
seguir un protocol concret: cal ve-

nir amb mascareta i portar la do-
nació en bosses. Si hi ha cua, és 
important mantenir la distància de 
seguretat amb la resta de la gent. 
En tot moment hi haurà voluntaris 
que ajudaran a respectar les nor-
mes del PROCICAT.

Per últim, és important fer-se 
seguidor del compte d’Instagram 
@ajudans_a_ajudar per a estar in-
formats de les novetats de darrera 
hora que puguin afectar aquesta 
activitat solidària i per a fer-la arri-
bar a més gent.

Comptem amb la vostra impli-
cació. Entre tots podem atenuar el 
patiment de moltes famílies.

Horari d’Atenció a 
l’Ajuntament i Oficina Porta 
a Porta
CAPELLADES

L’horari d’atenció a l’Ajuntament 
de Capellades durant aquestes 

festes nadalenques serà l’habitual, 
excepte els dies 24 i 31 que obrirà 
de 9 a 13 hores.

Aquest mes de desembre l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà Porta a 
Porta de la plaça d’Àngel Guime-
rà romandrà oberta els següents 
dies: Dilluns 21: d’11 a 13 hores; i 

dimarts 22 i 29: de 10 a 15 hores. A 
partir de gener es tornarà a infor-
mar de l’horari i dies d’atenció.

Per qualsevol dubte o incidèn-
cia es pot contactar al 689.714.713 
de dilluns  a divendres de 9 a 14h i 
de 16 a 19h o al correu electrònic 
info@anoiaverda.cat  (on també 
hi ha atenció durant el cap de set-
mana).

“Un Cafè amb l’Alcalde”, 
avui dijous

www.finquesvictoria.es

ADMINISTRADOR DE FINQUES - API

Agència Immobiliària
Compra-venda i lloguer

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

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

CAPELLADES

Avui  dijous 17 de desembre 
s’iniciarà una proposta que té 

per objectiu atansar la participació 
de les capelladines i capelladins 
a la gestió municipal. El projecte 
“Un Cafè amb l’alcalde” vol ser un 
altre espai de participació, trans-
parència i de debat, i a la vegada 
per fomentar una política de pro-

ximitat entre la ciutadania i el seu 
alcalde

La sessió es farà al Saló Rosa de 
La Lliga de Capellades. Actualment 
les trobades estan condicionades 
per l’aforament. Per controlar això i 
poder garantir la màxima seguretat, 
cal fer reserva prèvia d’espai, tru-
cant a l’oficina d’atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament de Capellades.

Circuit temporal d’orientació 
al Parc Vallbona i de Valldaura 
Estarà muntat del 20 de desembre fins al 31 de gener 
IGUALADA

En aquest any tan complicat en 
què s’han anul·lat la majoria de 

proves esportives, l’escola esporti-
va del CERRR/UECANOIA, i amb la 
col·laboració del Departament de 
Joventut de l’Ajuntament d’Iguala-
da, s’ha organitzat un circuit tem-
poral d’orientació al Parc Vallbona 
i de Valldaura.

Aquest circuit s’ha organitzat 
amb la voluntat d’acostar una mi-
ca més les curses d’orientació a 
la ciutadania. L’orientació és un 
esport en què, amb l’ajuda d’un 
mapa, s’ha de passar per uns con-
trols repartits pel terreny en el me-
nor temps possible. El circuit que 
han preparat consta de 15 punts 
de control repartits pel parc, que 
s’han de trobar en l’ordre que de-
termina el mapa. Serà una activitat 
esportiva que promet riures i aven-
tures amb una durada aproximada 
d’entre 20 i 50 minuts.

El circuit d’orientació que s’ha 
organitzat està pensat perquè el 
puguin realitzar persones de totes 
les edats, tant en format familiar, 
individual, com escoles i instituts, i 
fins i tot per a aquells que vulguin 

entrenar una mica amb el mapa a 
la mà. 

El circuit estarà muntat des del 
dia 20 de desembre fins al 31 de 
gener, per tal que cadascú realitzi 
el circuit quan més ho desitgi. És 
una activitat totalment gratuïta. 

Per realitzar l’activitat només 
necessitareu descarregar el mapa 
a la web escolaesportiva.cat o de 
la uecanoia.cat, o recollir-lo gratu-
ïtament a l’espai juvenil la Kaserna 
o a les oficines de la UECANOIA, i 
adreçar-vos al Parc de Vallbona i 
Valldaura per realitzar la competi-
ció. També necessitareu descarre-
gar l’app microesprints, que per-
metrà fer la lectura dels codis QR 
dels controls i pujar els resultats al 
final de la prova. Trobareu tota la 
informació a las webs que us hem 
comentat anteriorment. 

Esperem que siguin molts 
els ciutadans que puguin gaudir 
d’aquesta activitat!

Al gener, inici d’un Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua per a persones 
cuidadores de persones grans 
VILANOVA DEL CAMÍ

Al proper mes de gener s’ini-
ciarà a Vilanova del Camí el 

Grup de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua (GSAM) per a cuidadors 
i cuidadores no professionals de 
persones grans que es troben en 
situació de dependència.

Els GSAM són un espai de re-
lació i suport psicològic que pos-
sibilita l’expressió de sentiments, 
emocions i preocupacions associ-
ades a les tasques de cura, amb la 
finalitat de millorar la qualitat de 
vida de les persones cuidadores. 
Les sessions grupals estan conduï-
des per una persona professional.

Es basen en la dinàmica de 
grups, a partir de les vivències, 
interessos, necessitats, etc. de les 
persones que hi participen. Es tre-
balla des dels aspectes emocionals 
i personals de cadascuna de les 
persones i es potencia la interac-
ció personal entre elles. 

Els objectius dels Grups d’Aju-
da són millorar la qualitat de vi-
da de les persones cuidadores no 
professionals; oferir suport emo-
cional i psicològic per reduir l’im-
pacte negatiu de la cura que, de 

vegades, poden experimentar els 
cuidadors i cuidadores no profes-
sionals i facilitar espais de relació 
entre persones cuidadores no pro-
fessionals que es troben en una 
situació similar per a compartir 
necessitats, preocupacions i, tam-
bé, coneixements.

Poden formar part del GSAM 
totes les persones cuidadores no 
professionals de persones grans 
que es troben en situació de de-
pendència.

Les sessions, organitzades per 
l’Ajuntament de Vilanova del Ca-
mí i la Diputació de Barcelona, es 
realitzaran a Can Papasseit, res-

pectant les mesures de seguretat 
de la COVID-19, els dilluns 11, 18 
i 25 de gener i 1, 8, 15 i 22 de fe-
brer de 2021. Les sessions tindran 
una durada de 2 hores i seran de 
9.30 a 11.30 h.

Els interessats/des en accedir 
a aquest grup de suport s’han 
d’adreçar a l’Àrea de Serveis Per-
sonals de l’Ajuntament trucant 
al telèfon 938054411 ext. 2 o en-
viant un correu a serveissocials@
vilanovadelcami.cat. 

Les places són limitades i les 
inscripcions es faran per rigorós 
ordre d’inscripció.

http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
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Segueixen les sessions 
virtuals - webinars de la UEA
IGUALADA

La Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) i l’Associació Catalana de 

Comptabilitat i Direcció (ACCID) 
han organitzat recentment una 
sessió virtual que s’emmarca dins 
el cicle de píndoles empresarials 
anomenades Webinars UEA, per 
tal de seguir acompanyant a les 
empreses, resoldre els dubtes plan-
tejats pel que fa a la comptabili-
tat davant la realitat econòmica 
actual; però també,  dotar-les-hi 
d’eines per a la seva consolidació, 
creixement i prosperitat perquè 
siguin més fortes i competitives.

Així la darrera sessió virtual, 
que va comptar amb la ponència 
de l’economista, expert comptable 
acreditat REC i AECA i tècnic tribu-
tari, Jose Luís Giral, va tenir una as-
sistència de setantena d’empreses, 
que van poder comprovar de for-
ma didàctica i concisa com fer una 
anàlisi de les masses patrimonials i 
del control de la tresoreria. 

Futurs webinars UEA
La Unió Empresarial de l’Anoia 

tancarà la temporada dels webi-
nars UEA 2020 aquest divendres 
dia 18 de setembre sobre els Fons 
Europeus de Recuperació i Resili-
ència, una sessió que és possible 
gràcies a la col·laboració de Fo-
ment del Treball Nacional, ACCIÓ 
i Catalunya – Next Generation EU.

La sessió on-line se centrarà, 
per una banda, la gran oportunitat 
que suposa aquest Pla Europeu de 
Recuperació, especialment per als 
territoris afectats per la pandèmia 
mundial del coronavirus; i per l’al-
tra, en saber el context i l’estat 
d’aquest pla. A més, aquesta sessió 
també té per objectiu resoldre al-
gunes de les qüestions plantejades 
per les empreses com per exemple, 
com hi podran accedir les pimes, 
quins seran els requisits per a de-
manar-los, quin organisme ho ges-
tionarà, entre altres.

Aquesta sessió comptarà amb 
la ponència d’experts en l’àmbit 
internacional: per una banda, Ki-
lian García, director del Departa-
ment Internacional; Montse Casas 
i Ferran Rodero, d’ACCIÓ, Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa 
i Miquel Puig, del Comitè Assessor 
Catalunya-Next Generation EU.

L’acte es realitzarà, a través 
de la plataforma virtual Zoom, de 
09.30h a 11h i cal inscripció prèvia. 
Les empreses es poden inscriure 
en un formulari online, on poden 
anotar les seves preguntes. Les més 
rellevants es plantejaran als po-
nents durant la jornada. També es 
recolliran preguntes en directe que 
es formularan al ponents.

Programa del 12 i 20 de  
gener 

De cara al nou any, ja prepa-
ra nous webinars per seguir do-
nant aquest servei d’informació i 
acompanyament empresarial. En 
aquest sentit, per al dimarts dia 
12 de gener tindrà lloc el webinar 
“Créixer en temps interessants” de 
la mà d’Oriol López, assessor del 
creixement d’empreses qui donarà 
pautes a les empreses a centrar-se 
en les prioritats reals per assolir els 
seus objectius estratègics. 

D’altra banda, per al dia 20 de 
gener, la sessió online estarà con-
duïda per Jordi Tarragona, conse-
ller de famílies empresàries. Sota 
el títol “Emprenedoria de pel·lí-
cula per a la família empresària”, 
aquest webinar vol donar resposta 
que si la família propietària perd 
l’expert que les empreses famili-
ars comencen per l’emprenedoria 
d’algú, és difícil que superi amb 
èxit els reptes de regeneració es-
tratègica als que abans o després 
haurà de front. Una constatació 
que l’actual pandèmia ha recordat. 
En aquesta línia, la sessió repassarà 
els fonaments de l’emprenedoria a 
través del cinema.

Els nens i nenes de Vallbona 
poden anar a recollir la seva 
carta als Reis Mags 
als comerços del poble

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia ha ideat un nou model de 

lliurament de carta als reis Mags 
d’Orient perquè els nens i nenes 
puguin fer arribar els seus desitjos 
a Ses Majestats. L’objectiu de la 
iniciativa és mantenir les tradicions 
a la vegada que es promociona el 
comerç local.

Així, l’Ajuntament ha enviat 
una carta a tots els nens i nenes 
empadronats al municipi (de 0 a 
12 anys) on se’ls indica una rela-
ció de comerços on poden anar a 
buscar la carta dels Reis i un petit 
obsequi.

Una vegada escrita, la carta, 
la podran lliurar el dia 2 gener 
al patge Faruk, com sempre a la 
plaça, però aquesta vegada amb 
totes les mesures de seguretat 
i prevenció que demana el mo-
ment.

La iniciativa compleix dos 
objectius; per una banda, que 
els nens i nenes del poble no es 
quedin sense la il·lusió d’escriure 
i fer arribar les seves cartes als 
Reis Mags, i per altra banda, in-
centivar la compra i les relacions 
amb el comerç de proximitat.

Segons, l’equip de govern 
“amb aquesta iniciativa volem 
sumar una acció més de suport al 
nostre comerç i alhora que con-
tribuïm en el manteniment de la 
il·lusió dels nostres petits i peti-
tes”.

Comencen les funcions de Els Pastorets

IGUALADA

El Grup de Teatre Esbart Igualadí 
ha treballat de valent, superant 

les contínues adversitats de la situa-
ció sanitària, per poder presentar Els 
Pastorets d’Igualada, que es repre-
senten a la ciutat des del 1959.

Aquesta funció familiar en la 
que fins ara hi participaven prop 
d’un centenar d’actors i figurants, 
dona pas enguany a una repre-
sentació reinventada, i adaptada, 
amb la voluntat de mantenir viva 

la tradició nadalenca. Així enguany 
la representació dels Pastorets serà 
un xic diferent, i és que els perso-
natges principals seran a l’escenari 
en directe, i d’altres i escenes de 
la funció que requereixen de més 
actors, es combinaran amb la pro-
jecció de vídeo mostrant escenes 
recuperades d’altres anys.

Recordem que els Pastorets és 
el somni de dos vailets, en Lluquet 
i en Rovelló, en una nit màgica 
com és la de Nadal. Un somni que 

no és res és que un conte. No po-
dia ser més bell que un conte d’in-
fants. De l’infant que portem tots 
a dins.

Els quadres
Els quadres que es representa-

ran seran: La Masia, Bosc tenebrós, 
Camí del temple, Temple, Passseja-
da, Casa de Sant Josep / Desengany 
de Getsé, Temptacions, la sardana i 
ballets, Oratori de la Verge Maria 
(Anunciació), L’engany d’en Rove-
lló i d’en Lluquet, Les calderes d’en 
Pere Botero, Carrer de Betlem, 
L’ambaixada, Desesperació dels di-
monis, El Portal de Betlem.

Dies i horaris de les 
funcions

Les representacions dels Pas-
torets es faran al Teatre Municipal 
l’Ateneu, els dies 20, 26 i 27 de 
desembre i dia 3 de gener a les 12 
del migdia.

Les entrades es poden comprar 
per internet al web elspastorets.
com, també a l’oficina del Punt 
d’Informació Cultural i Turística 
d’Igualada, i a la taquilla del tea-
tre, els dijous d’11 a 1 del migdia 
i de 6 a 8 del vespre i una hora 
abans de cada funció.
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DIA A DIA

DIJOUS 17 - St. Llàtzer, St. Joan de Mata, St. Franc de Sena, Sta. Vivina i Beata Iolanda
■  A 2/4 de 8 del vespre, al Punt de Trobada El Foment (Igualada), presentació del llibre “El partit més 

llarg”.

DIVENDRES 18 - Mare de Déu de l’Esperança (o de la O) i St. Gacià
■ Tot el dia, a Igualada (Ajuntament), marató de recollida de joguines de Creu Roja.
■ Al matí, a Capellades (Cal Ponet), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A la tarda, a Capellades (Cal Ponet), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■  A les 6 de la tarda, sessió de contes online, “Contes amb gust de torrons”, amb Clara Gavaldà. 
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Mont-Àgora (Montbui), presentació del llibre solidari “50 dies exili-

ats” de Xavier Fernández Gené. 
■  A les 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), teatre: “Denarius World” amb els pierencs Punt-

Moc.

DISSABTE 19 - St. Anastasi I, St. Nemesi, Sta Tea, Sta. Eva i Beat Urbà V
■  De 10 del matí a 9 del vespre, al pati del Museu de la Pell i a l’Adoberia La Bella (Igualada), Nadal 

Marked, amb creadors i artesans locals i de qualitat.
■ A les 10 del matí, a Igualada, acció de neteja al mirador de Les Comes.
■ A les 12 del migdia, a la Llacuna, visita guiada a la Llacuna emmurallada. Amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, al Castell de Miralles, visita guiada. Amb Anoia Patrimoni.
■  A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), Festival de Villancicos, amb el grup Playback 

Teatro 60 de la UCE Anoia.
■  A les 6 de la tarda, a Santa Margarida de Montbui, arribada del Patge i la patgessa i l’animació dels 

Karaoke’s Band.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Foment de Piera, 44è Concurs de Teatre Amateur: “Desconeguda”, amb el 

grup La Teatral de Barcelona.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), estrena del documental “Nascuts per ser 

lliures”.
■  A les 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), teatre: “Denarius World” amb els pierencs Punt-

Moc.

DIUMENGE 20 - St. Benjamí, St. Domènec de Silos i St. Macari
■  De 10 del matí a 9 del vespre, al pati del Museu de la Pell i a l’Adoberia La Bella (Igualada), Nadal 

Marked, amb creadors i artesans locals i de qualitat.
■ A les 12 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu, “Els Pastorets”.
■ A les 12 del migdia, a Igualada, visita guiada “Igualada medieval”. Amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a Piera, visita guiada «Piera Moderna: de la vinya a l’estiueig».
■  A les 12 del migdia, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), projecció del documental “L’any que ens va 

canviar”.
■  A les 6 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Capellades, concert de Nadal amb l’organista Jona-

tan Carbó i el contratenor Oriol Rosés.
■  A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), projecció del documental “L’any que ens va 

canviar”.
■  A les 7 de la tarda, al Casal Familiar del Bruc, concert del cicle Musicalbruc amb Èlia Bastida i Joan Cha-

morro Trio.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), teatre: “Denarius World” amb els pierencs Punt-

Moc.

DILLUNS 21 - St. Pere Canisi, St. Severí i St. Gliceri
■ Al matí, a Igualada (Pg. Verdaguer), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A la tarda, a Igualada (Pg. Verdaguer), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A les 6 de la tarda, a través de Canal Taronja i on-line, sessió setmanal d’AUGA: concert de Nadal.

DIMARTS 22 - Sta. Elena, Sts. Zenó i Demetri i Sta. Francesca Xaviera Cabrini

DIMECRES 23 - St. Joan de Kety, Sta. Victòria i St. Teòdul
■  A les 7 de la tarda, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, concert “El Cant de la Sibil·la”, a càrrec del 

Cor Francesc Valls i amb Mariona Llobera (Sibil·la) i Jonatan Carbó (orgue).

Presentació del llibre 
El partit més llarg 

IGUALADA

Dijous dia 17 de desembre a les 
19:30 hores, presentarem el lli-

bre El Partit Més Llarg, amb el seu 
autor Adrià Soldevilla i el periodis-
ta Aitor Centelles.

La presentació es realitzarà al 
Punt de Trobada El Foment i per 
participar-hi cal reservar plaça al 
WhatsApp de la Penya Blaugrana 
d’Igualada al número 619 772 768. 

L’aforament és limitat degut a 
les mesures sanitàries actuals.

També es podrà seguir l’acte 
a través de l’Instagram Live des 
del perfil de la Penya Blaugrana 
d’Igualada @pbigualada.  

Venda de Llantions solidaris 
de Mans Unides
IGUALADA

Amb el lema “la teva llum és 
la seva esperança” Mans Uni-

des un any més us convida a col-
laborar, i emplaça tothom a ser 
solidaris aquest Nadal. L’entitat 
tindrà una parada  de venda de 
Llantions Solidaris a la Fira de 
Nadal d’Igualada, concretament 
els dies 19 i 20 de desembre  a la 
Pl. Pius XII de 10 a 13:30 i de 17:30 
a 21:00h. Esperem que la llum del 
Nadal arribi  a totes les persones 
més necessitades. Tots els dona-

tius els destinarem a finançar el 
projecte que aquest any se’ns ha 
encomanat des de la Delegació de 
Vic que és ajudar en l’educació dels 
infants especialment les nenes de 
la zona tribal de l’Estat de Madhya 
Pradesh (Índia) amb la construcció 
d’un edifici afegit al que ja tenen. 

També es pot fer una donatiu 
al compte corrent  de Mans Unides 
BBVA  0182-6035-47-0201562334.

Gràcies a tots per col·laborar 
amb la nostra entitat.

Mans Unides Igualada

Acció de neteja al mirador 
de les Comes

El CE Anoia recapta aliments 
i productes de primera 
necessitat per al Banc 
de la Teca 

VILANOVA DEL CAMÍ

El CE Anoia ha anunciat un recap-
te d’aliments i productes de pri-

mera necessitat per al Banc de la 
Teca de Vilanova del Camí. És la pri-
mera vegada que el club participa 
en un repte d’ajuda humanitària 
amb l’objectiu de prendre consci-
ència sobre la difícil situació que 
viu la nostra societat actualment, 
expliquen.

Des del Club Esportiu Anoia, 
demanen la contribució amb els 
següents productes d’alimentació: 
llaunes de tonyina, oli, llet, tomà-
quet, sardines, llegums cuits i gale-
tes, pasta seca, farina, i productes 
de primera necessitat que no siguin 
frescos. També productes d’higiene 
personal per adults: sabó del cos, 
xampú i pasta de dents. I productes 
per als més menuts: sabó, crema hi-
dratant, tovalloletes i bolquers.

Els productes recaptats, assegu-
ren des del CE Anoia, ajudaran a mi-
nimitzar els danys de la pandèmia i 
les mancances que ha provocat a la 
població.

Les aportacions es poden fer 
arribar al club durant els entre-
naments dels diferents equips, de 
17:30 a 20:30 h durant els dies esta-
blerts, fins el dia 21.

IGUALADA

Per aquest dissabte dia 19, a les 
10 del matí, el grup d’Igualada 

pel clima realitzarà una acció de 
neteja al mirador de les Comes, 
zona molt bruta pel gran aban-
donament de residus de botellons 
entre d’altres.

L’acció vol donar visibilitat a 
l’estat de degradació del medi na-
tural i com aquestes deixalles aca-
ben a mars i oceans, perjudicant 
espècies terrestres i marines i de 
retruc contaminant el nostre propi 
cos.

L’acció és oberta a tothom que 
s’hi vulgui afegir; des de l’organit-
zació es confirma que es farà en 
grup reduïts i amb totes les mesu-
res de seguretat.

Per participar-hi caldrà dur: 
mascareta, guants, i qui en tingui 
bosses grans resistents.

El punt de trobada serà el mi-
rador de Les Comes.

Més informació i inscripcions a 
igualadaxclima@gmail.com.

“Suma-t’hi pel medi ambient, 
per les persones, per tu!”

Visites guiades amb Anoia Patrimoni
LA LLACUNA - STA. MARIA 
DE MIRALLES - IGUALADA

La Llacuna emmurallada. Aquest 
dissabte 19 de desembre nou 

recorregut per  «La Llacuna emmu-
rallada», on descobrirem els secrets 
amagats dels carrers del nucli prin-
cipal d’aquest municipi anoienc 
que es comença a desenvolupar a 
partir del segle XII.

La visita  començarà a les 12 
del migdia,  des de l’Oficina de 
Turisme de la Llacuna i té un preu 
de 4 euros.

El castell de Miralles: bressol 
dels Cervelló. El mateix dissabte 
es durà a terme una nova visita 
guiada al  Castell de Miralles, que 
s’encimbella al bell mig de la ser-
ra de Miralles-Queralt i controla 
el pas de la riera de Carme i un 
dels accessos des del Penedès a la 
Conca d’Òdena. Aquesta situació 
privilegiada va fer que fos un cas-
tell cobejat i estratègic i en aquest 
punt s’enfonsen les arrels de dos 

dels grans llinatges nobiliaris de 
l’Anoia: els Queralt i els Cervelló. 

La visita començarà a les 12 del 
mig dia i té un preu de 4 euros per 
persona.

«Igualada Medieval». La capi-
tal de la comarca de l’Anoia, és 
coneguda per ser una ciutat in-
dustrial on el tèxtil i l’adoberia hi 
juguen un paper cabdal. Però això 
apareix en segles relativament pro-
pers i a causa d’unes condicions 
molt concretes. Molt abans, però, 
Igualada ja existia i amb uns orí-
gens mil·lenaris, la vila medieval 
creixa al voltant d’una capella de 
camí i es dotava no només de mu-
ralles si no d’una sèrie de caracte-
rístiques pròpies. 

El proper diumenge 20 de de-
sembre podrem descobrir els orí-
gens i el desenvolupament medi-
eval d’Igualada en una nova visita 
guiada que s’iniciarà a les 12 del 
migdia, des de l’Oficina d’Informa-
ció Cultural i Turística. El preu de 
l’activitat és de cinc euros.

D’aquestes visites, podreu ob-
tenir més informació i fer la vostra 
reserva al web www.anoiapatrimo-
ni.cat o al telèfon 635 922 384. 
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Torna la recollida solidària 
de jocs, joguines i contes 
d’Òdena

ÒDENA

Fins el 23 de desembre es podran 
portar les joguines noves i de 

segon ús a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de l’Ajuntament d’Òdena i 
al Centre Cívic el Pla d’Òdena.

Òdena ha iniciat un any més la 
campanya solidària de Recollida de 
jocs, joguines i contes per als nens 
i nenes que més ho necessiten, per 
oferir-los en forma de regals du-
rant el Nadal o bé, com a material 

d’ensenyament i lleure infantil al 
llarg de l’any.

La campanya que es durà a 
terme fins al 23 de desembre  vol 
recollir el màxim de joguines noves 
i de segon ús que estiguin en bon 
estat i continguin totes les peces. 

Els contes, joguines i jocs nous 
donats es destinaran a Creu Roja 
Anoia perquè siguin gestionats per 
l’entitat durant les festes nadalen-
ques, mentre que tot aquell mate-
rial de segon ús que estigui en bon 
estat i contingui totes les peces 
passarà a formar part de l’Espai de 
joc del Centre Cívic del Pla.

La recollida del material infan-
til es farà de dilluns a divendres 
de les 9h fins a les 2h del migdia 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Òdena i 
de també de dilluns a divendres al 
Centre Cívic del Pla de les 10h del 
matí fins a les 12h i de les 5 de la 
tarda a 2/4 de 8h del vespre. 

L’activitat solidària està orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Òdena 
amb la col·laboració de  Creu Roja 
Anoia.

Òmnium Cultural Anoia i La Coll@nada 
estrenen el documental “Nascuts per ser 
lliures”
IGUALADA

El proper dissabte dia 19 de 
desembre a les 7 del vespre 

s’estrenarà al Teatre Municipal 
l’Ateneu el documental “Nascuts 
per ser lliures”, en un acte orga-
nitzat per la seu territorial d’Òm-
nium Cultural a l’Anoia i l’associ-
ació juvenil La Coll@nada. Aquest 
treball fa un repàs del moviment 
per l’objecció de consciència i la 
insubmissió a Igualada i l’Anoia.

L’acte de presentació inclou-
rà la projecció del documental i 
una taula rodona amb testimonis. 
L’entrada és gratuïta, amb afora-
ment limitat i amb totes les garan-
ties sanitàries. Per assistir-hi, cal 
fer la reserva prèviament a través 
de la plataforma Tiquets Igualada 
(https://tiquetsigualada.cat/). Les 
portes del teatre s’obriran a 2/4 de 

7 del vespre, mitja hora abans de 
l’inici de la projecció.

El moviment per l’objecció 
de consciència i la insubmissió va 
comportar la supressió del servei 
militar obligatori a l’Estat espa-
nyol l’any 2001. A partir de l’any 
1989, en què es van presentar pú-
blicament els primers insubmisos, 
milers de joves s’oposaren a la 
realització del servei militar, i ho 
feren de manera organitzada i co-
ordinada a través d’un moviment 
de desobediència civil que va fer 
col·lapsar l’Estat.

Igualada no va ser una excep-
ció, i diversos joves van plantar 
cara a l’exèrcit, negant-se a la re-
alització del servei militar, però 
també a la realització del servei 
civil substitutori, cosa per la qual 
foren jutjats i condemnats. La se-

va lluita, però, no naixia del no-
res, ja que des de finals dels anys 
setanta, els objectors de consci-
ència havien començat a llaurar 
un llarg camí d’oposició al milita-
risme.

El documental, promogut per 
Òmnium Cultural Anoia, és obra 
de l’igualadí Dan Ortínez, d’Ai-
xina Produccions,i fa un repàs 
d’aquesta lluita de la mà d’alguns 
dels seus protagonistes a Iguala-
da i de persones de l’entorn dels 
insubmisos. A més, compta amb 
el testimoni de Pepe Beúnza i 
Dolors Sabater, activistes histò-
rics del moviment antimilitarista 
català. També hi han participat 
joves igualadins que han realitzat 
diverses posades en escena per tal 
de contextualitzar el documental 
a l’actualitat.

Demà divendres, Marató 
de recollida de joguines de 
Creu Roja
IGUALADA

La Marató de recol l ida de 
joguines, l’acte central de la 

campanya de Creu Roja Anoia 
que té com a finalitat que cap 
nen de la comarca es quedi sen-
se joguines la nit de Reis, tindrà 
lloc demà divendres de les 10 del 
matí a les 8 del vespre, i se cele-
brarà per cinquè any consecu-
tiu al vestíbul de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Enguany s’escau la 32a edició 
d’aquesta Marató solidària que 
ajuda a les famílies que estan per 
passant dificultats econòmiques 
i no poden assumir l’adquisició 
de joguines per als seus fills. Els 
criteris d’accés a la campanya es 
marquen des dels equips de Ser-
veis Socials de cada municipi.

Recordar que es demanen jo-
guines noves, educatives, no bèl-
liques i no sexistes, per a infants 
de  0 a 12 anys. Es recomanen 

jocs de taula, educatius i materi-
als per fer manualitats: pintures, 
colors, articles de papereria...; 
amb aquesta demanda, els orga-
nitzadors afirmen que “No volem 
infants de primera i de segona. 
Les joguines de segona mà po-
den trobar-se en mal estat i no 
respondre a les expectatives”.

A Vilanova del Camí, fins de-
mà divendres, també s’hi poden 
portar joguines per participar a 
la campanya. En aquest cas cal 
deixar-les a l’oficina del Casal 
d’avis, al costat del Mercat, de 8 
a 15 de la tarda.

A més, tothom que no pu-
gui participar a les maratons o 
punts de recollida de joguines, 
poden portar les seves joguines 
a les oficines de Creu Roja a: C/ 
Les Comes 34, Igualada, de 09.00 
a 14.00 h, i dimarts i dijous de 
16.00 a 19.00 h.

Teatre d’humor a l’Aurora amb 
“Denarius World”

IGUALADA

El Teatre de l’Aurora continua la 
Programació Setembre/Desem-

bre 2020 aquest cap de setmana 
amb Denarius World, dels pierencs 
PuntMoc. Denarius és el nom de la 
moneda romana de plata que es 
va convertir en la base d’un siste-
ma monetari molt innovador per 
l’època. Ràpidament aquest sistema 
va provocar que la societat s’ori-
entés només cap als diners, dispo-
sada a ser abatuda i conquistada, 
per acabar convertint-se en l’actual 
“societat capitalista benestant”. La 
companyia PuntMoc s’ha basat en 
aquesta realitat per crear Denarius 

World, un espectacle que esceni-
fica a través de l’humor absurd i 
de manera descarada i divertida 
els problemes d’aquest model soci-
al. Consideren que la manera com 
veiem el món està feta per igno-
rar una realitat injusta i intolera-
ble. Així, amb la innocència que els 
caracteritza, han creat un joc cor-
poral delirant en un món on tot és 
veloç, instantani i eficient.

PuntMoc està formada per 
l’Hèctor, el Juli i el Guillem, els tres 
germans Boada Ferrer. Des del 2001 
dediquen els seus esforços a l’explo-
ració del llenguatge més intrínsec 
de l’ésser humà, com també a la 

recerca d’allò més genuí dins nostre, 
que mostren a través del registre 
del clown i l’humor absurd. Amb 
una llarga i exitosa trajectòria inter-
nacional, la companyia ha actuat a 
Espanya, Itàlia, França, Suïssa, Por-
tugal i Corea del Sud entre d’altres i 
ha rebut una desena de premis.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Denarius 

World, tindran lloc divendres 18 i 
dissabte 19 de desembre a les 8 del 
vespre i diumenge 20 de desembre 
a les 7 la tarda. Després de la funció 
de divendres, els espectadors po-
dran compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem amb 
els membres de la companyia. Les 
entrades tenen un cost de 16 euros i 
13 euros (amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per Internet 
i a la taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat. Els 
espectadors podran tornar a casa 
fins a les 23 h i hauran de guardar 
l’entrada per ensenyar-la, en cas de 
control.

“Mort a les cunetes”, amb els igualadins 
Joan Valentí i Martí Marsal, aquestes festes 
a Barcelona
L’obra teatral Mort a les cunetes 

és un homenatge a les víctimes 
de la repressió franquista i explica 
els fets de Can Maçana, l’afusella-
ment de nou republicans que van 
ser trets la mitjanit del 9 de febrer 
de 1939 de la presó de Manresa i 
la fuga d’un d’ells que ho va poder 
explicar.

El muntatge estrenat a Súria 
el 22 d’abril de 2018 porta ja 60 
bolos per tot Catalunya i ha acon-
seguit els premis: Millor Espectacle 
i Millor Actor de la 24a Mostra de 
Teatre de Barcelona 2019.

A Igualada s’ha pogut veure 
en sis ocasions: tres al Teatre de 
l’Aurora, una a l’Escola Pia per 
als alumnes de 4t d’ES0 i dues a 
l’Ateneu, dins el cicle de l’AUGA i 
també al cicle “Auditori Virtual” 
organitzat per l’Ajuntament com 
la primera representació teatral al 

nostre país en la fase 1 de descon-
finament el passat 22 de maig.

A l’estrena a Barcelona, aquest 
proper 23 de desembre, hi té pre-
vist assistir-hi la Josefina Dordal 
de 88 anys, filla de Jaume Dordal 
desaparegut a la fossa de Serós el 
novembre de 1938. L’Albert Fàbre-
ga net de Lluís Fàbrega assassinat 
a la Fossa de Can Maçana, Marisa 

Biendicho, la seva besàvia va morir 
a la presó de Lleida i fou enterra-
da a la Fossa d’Alpicat i en Roger 
Heredia impulsor i president del 
banc d’ADN de desapareguts de la 
Guerra Civil. El seu besavi Jaume 
Guinau va morir a la batalla de 
l’Ebre.

Es poden comprar les entrades 
al web www.escenaribrossa.cat.

Foto: Rita d’Òscar Garcia

ANUNCI

LLOGUER HABITATGE PROTECCIÓ 
OFICIAL

Habitatge de 60 m² format per 2 habitacions, cuina, menjador, 
un bany, associat a 1 traster i 1 plaça de pàrquing.
Situació: Nucli d’Òdena
Preu lloguer: 240,00 €/mes 
Trobeu les bases per accedir a: Web de l’ajuntament d’Òdena: 
https://odena.sedelectronica.es/board 
Correu electrònic: odena@odena.cat
Oficines municipals de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14 h.

Termini presentació sol·licituds: del 21/12/2020 al 29/01/2021.

Òdena, 3 de desembre de 2020
L’alcaldessa,
Maria Sayavera Seuba

http://www.escenaribrossa.cat
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OBRIM LA 
FINESTRA A LA 
INFORMACIÓ 
MÉS PROPERA
• La premsa de proximitat informa, 

integra, dinamitza i cohesiona la 
comunitat. 

• El periodisme és la millor garantia 
davant les falses notícies. Sense 
mitjans, la societat s’empobreix 
i és menys plural, participativa i 
s’afebleix la democràcia local. 

• Les empreses i sobretot les 
administracions públiques han de 
prioritzar els mitjans de proximitat 
com a suport publicitari. Una 
inversió que sempre retorna. 

• Sense publicitat no hi ha mitjans i 
sense mitjans no hi ha informació 
veraç i contrastada.

TAULELL D’EXPOSICIONS

■  A l’església del barri de Fàtima, exposició del Pesssebre Josefí. Fins al 2 de febrer. Per a visites guia-
des i horaris de l’exposició themisionpolo@icloud.com.  

■  A la pàgina web del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Visita virtual Josep Campeny. 
Vista 360º de l’exposició “Ritmes: Josep Campeny i Santamaria”, que romandrà oberta fins al mes de 
febrer al Museu. Fins avui.

■  A l’espai L’Empremta - Òmnium Anoia, “Jordi Cuixart des de Lledoners”. Amb motiu dels 50 anys 
d’Òmnium Anoia, mostra de ceràmica elaborada per Jordi Cuixart al taller de la presó. Fins al 29 de 
gener.

■  Al Vestíbul de l’Ateneu Igualadí, “Malla-Covid19, la resposta de l’enginy” de Disseny=Igualada. 
Mostra l’experiència de voluntariat per a la fabricació i distribució de material sanitari de protecció 
durant el confinament a la Conca d’Òdena. Fins al 31 de desembre.

■  A la porxada del lounge-bar hotel boutique Cal Roure (pl. de l’Ajuntament, Igualada), Instal·lació 
Primavera del 20, de Raül M. Beteta. Jocs de llums i colors. Fins al 10 de gener, de 17 a 22 h.

■  A la Biblioteca Central d’Igualada (Punt dels lectors), “Sumi-e, pintura oriental” de Carme Freixes. 
Fins al 15 de gener,

■  A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Un trimestre confinats”, mostra de tre-
balls dels alumnes igualadins durant el confinament. Fins al 8 de gener.

■  A Artèria, Espai d’art i tallers d’Igualada, “Ni santes ni putes”, de Desedamas. Art tèxtil de Cecília i 
Mercè Gonzàlez. Fins al 16 de gener.

Ramon Puigpelat presenta 
“ANNA” a l’espai de l’IMFP

CALAF

Ramon Puigpelat, artista calafí 
consolidat, presentarà la seva 

obra “ANNA”, del 18 al 30 de 
desembre, a l’espai de l’IMFP (Insti-
tut Municipal de Formació Perma-
nent), de forma gratuïta. L’horari 
de visites és de 19 a 21 h els dies 
feiners i de 12 a 14 h i de 19 a 21 h 
els dissabtes i festius

Sobre l’exposició “ANNA”, 
basada en el dibuix i el retrat, us 
compartim la descripció que en fa 
la Dra. Roser Masip Boladeras, de 
la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona:

“ANNA” o la síntesi formal en 
l’obra pictòrica de Ramon Puig-
pelat

Si la pintura i el gravat han es-
tat sempre aliats pròxims al ter-
reny d’experimentació creativa 
de Ramon Puigpelat, artista calafí 
consolidat, el dibuix també for-
ma part de la narrativa en la seva 
producció i en aquesta exposició 

ha optat per atorgar-li un prota-
gonisme dominant com a llenguat-
ge gràfic. Aprofita la idea clàssica 
del retrat i de la figura humana 
nua, per endinsar-nos en un uni-
vers de representacions on el “sug-
geriment” és tan important com 
l’empremta deixada pel grafisme. 
Cada proposta de treball presenta 
escenaris sols en la seva essència.

Apropant-nos al suport i tècni-
ques utilitzades per l’artista en les 
obres, observem com sobre el pa-
per blanc es tracen trajectòries..., 
línies corbes, direccions, taques 
subtils de clarobscur posen de ma-
nifest la presència del rostre i cos 
humà. El tema pot ser identificat 
per gestos, esquitxades, degoteigs, 
raspats... que originen una apari-
ció corpòria d’efectes fascinants. 
El repartiment de tots aquests ele-
ments gràfics sobre el paper ori-
gina composicions que relacionen 
fons i forma cercant un equilibri 
fràgil, inestable, lleuger, quasi 
inquietant. Cares desdibuixades, 
de fisonomies particulars però no 
menys seductores, posseeixen la 
força dels més bells rostres clàssics, 
qüestionant desafiants, la mirada 
de l’espectador.

Els dibuixos que Ramon Pui-
gpelat ens fa visibles en aquesta 
mostra, mitjançant un procés de 
síntesi formal, no deixen impassi-
ble a qui els contempla. Quan no 
es diu tot, es deixa el marge més 
ample a la possibilitat d’imaginar. 
Tot i el silenci blanc dels suports i 
l’absència de distraccions formals, 
l’artista sap transportar-nos i en-
dinsar-nos a través d’escenaris mi-
nimalistes, cap a mons interiors, ín-
tims o entranyables amb una força 
èpica, típica d’altres recursos més 
perceptibles visualment.

Sandra Oriola Albareda 

Posem la salut mental 
al centre
La salut mental és i ha estat sem-

pre un etern debat que mai s’ha 
aprofundit com mereix i reque-
reix, fins ara. El confinament ha 
fet estralls en la salut mental 
de milions de persones que han 
vist modificats els seus hàbits, i 
de retruc, moltíssimes persones i 
organismes han vist per primera 
vegada una realitat que desconei-
xien o ignoraven.

En el darrer any la situació de 
pandèmia ha fet que moltes per-
sones requereixin atenció d’aquest 
estil. Per contextualitzar, una cosa 
greu com és l’estrès posttraumà-
tic s’ha triplicat durant el confina-
ment, segons dades de la Federa-
ció de Salut Mental de Catalunya. 
Tot i això, les situacions d’estrès 
greu només són la punta de l’ice-
berg. Hi ha indicadors previs que 
ja adverteixen quan la cosa no rut-
lla del tot bé, i per això entitats 
i diversos organismes han estat 
treballant en decàlegs i recoma-
nacions d’hàbits per a la població 
per tal d’evitar-ho i cuidar la salut 
mental.

Com sol passar en aquest ti-
pus de problemàtiques, una de les 
franges més afectades és la del jo-
vent. Segons la mateixa Federació, 
el 50% dels problemes sorgeixen 
abans dels 14 anys, i el 75% abans 
dels 25. Si a tot plegat li sumem 
les classes virtuals, la reducció de 
pràctica esportiva, el tancament 

dels serveis d’oci, la limitació ho-
rària i la falta d’interacció social, 
tenim un escenari terrorífic per al 
benestar emocional del jovent. I 
com a societat democràtica i avan-
çada, no ens podem permetre que 
el fet de poder accedir al psicòleg 
freqüentment sigui un privilegi. 
Hi ha professionals a la sanitat pú-
blica, sí, però l’espera i la reduïda 
plantilla ho converteixen pràctica-
ment en una loteria.

El debat està obert, i les dades 
són públiques. Ara, però, cal una 
actuació urgent de les administra-
cions, que són les que tenen una 
capacitat més gran d’incidència 
en la vida dels ciutadans. Cal una 
voluntat inequívoca per capgirar 
aquesta situació, ja que, malaura-
dament, no ens podem permetre 
tornar a abandonar les noves ge-
neracions davant d’una nova crisi.

Joan Mangues
Secretari d’Acció Política del 

Jovent Republicà Penedès-Anoia
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LA ROTONDA                  Enric Senserrich i Vives

Què passarà aquest Nadal ?
Hi ha qui diu que la vida és com 

un conte, i un conte és una his-
tòria de la vida. Sí, cadascú tenim 
una història, bona o no tan bona, 
per això suposo que ens agraden 
tant els contes, les pel·lícules, les 
sèries de TV, etc. De fet, ens pas-
sem la vida tafanejant què fan els 
altres, però moltes vegades no ens 
assabentem del què passa amb 
nosaltres mateixos, la nostra his-
tòria.

Durant aquest llarg confina-
ment tothom hem tingut molt de 
temps per meditar, pensar i recor-
dar les nostres vides, i suposo que 
no soc l’únic que, al recordar el 
passat, troba moltes de les coses 
que hem fet no gaire correctes, 
o fracassos, decepcions i moltes 
vegades dolor i angoixa del que 
hem viscut; també altres de molts 
bones, però la vida no para i amb 
estones bones i no tan bones se-
guim endavant, fins que un dia 
haurem de dir adéu a la vida. Ara, 
amb això de la pandèmia, com ja 
explicava un dia, ens sembla que 
la mort és més a prop o més fàcil, 
però sempre ha estat igual, la mort 
no avisa; actualment és important 
poder arribar a complir molts anys, 
sempre i quan tinguem salut i gau-
dim d’un cert benestar, per això 
cal saber cuidar-nos i tenir un bon 
viure...

Però, com serà aquest Nadal? 
De fet, hem sentit a dir que la vi-
da la podem modificar, que tenim 
una ment que té un poder, que si 
el sabem controlar, serem capaços 
d’influir en el nostre destí; sí, és 
molt bonic llegir aquestes històri-

es, però si després som incapaços 
de portar-ho a terme no és fàcil, 
al contrari. Conec persones que 
tenen un cert poder mental, fins 
i tot una clarividència, i tampoc 
acaben solucionant les seves vides. 
De vegades solucionen les dels al-
tres... Per això quan nosaltres, com 
a éssers humans, decidim un canvi 
important en la nostra vida, al ser 
éssers multidimensionals, tota la 
vida interna (cèl·lules, bactèries i 
un llarg etc.), s’han d’adaptar a 
aquesta decisió i començar a actu-
ar internament d’acord a la nova 
freqüència, per tant començaran 
una sèrie de reaccions de neteja, 
desintoxicació, deixant anar l’anti-
ga informació que tenim, i segu-
rament una crisi existencial, inclòs 
malalties, ja que s’han de trencar 
les estructures antigues i això de-
sequilibra el sistema actual, però 
també farà que es pugui començar 
un nou equilibri en la nova fre-
qüència... Destruir l’antic per cons-
truir la nova «vida»... De fet, no és 
nou, totes les religions en parlen...

Això és exactament el que està 
passant en el nostre planeta, ara 
mateix; de fet, estem vivint una cri-
si en tots els àmbits, s’està desmun-
tant l’antic sistema per poder con-
nectar amb el nou, i la humanitat 
hem de decidir si ens adaptem a la 
nova freqüència i, en cas de no fer-
ho, desapareixerem del planeta. 
Per tant, si sabem fer aquest canvi 
personal s’elevarà la nostra vibra-
ció i serà aquest nou cicle de la 
humanitat al qual, vulguem o no, 
hem arribat. Així, aquest canvi i so-
tragada que estem vivint també el 

viuen tots els regnes i dimensions 
del planeta, el mineral, el vegetal, 
l’animal i l’humà, també totes les 
consciències bàsiques de la natura-
lesa i els éssers invisibles, en defi-
nitiva, tot el sistema. El fet de que 
hem tingut tants mesos per repen-
sar la nostra vida és pel gran canvi 
universal, que ara s’ha fet més real 
i tangible, per això és el moment 
del canvi de manera de fer les co-
ses, i aquest Nadal diferent ens do-
na l’oportunitat de meditar-ho a 
fons i saber entendre el per què de 
tot plegat i potser aquell esperit 
nadalenc és el veritable camí per 
aconseguir aquesta freqüència més 
elevada, en una nova humanitat 
més positiva i equilibrada amb el 
planeta, que com sabeu l’estem 
perjudicant amb els nostres ego-
ismes i explotació total.

De tota manera, en aquests 
moments de canvis, veurem com el 
que busca l’elit és mantenir el ma-
teix estatus i seguir controlant-ho 
tot en benefici dels seus interessos, 
i veurem accions contràries a fer 
un canvi de freqüència a nivell hu-
mà, per tal que els poderosos man-
tinguin els privilegis, tot pensant 
que són ells els que controlen el 
planeta, per això és important que 
cadascú evolucionem dins l’àmbit 
personal, cosa difícil com deia al 
principi, però això ja ho anirem ve-
ient, i de fet ja hi ha una immensa 
part dels humans que, inconsci-
entment, ja està preparat, i amb 
aquest parèntesi de la pandèmia 
ens pot servir de mentalització. 

BON NADAL!!!

“Inspector de les flors dels ametllers”

Durant alguns anys, tot anant 
amunt i avall pels indrets 

comarcals, per diversos motius, 
vaig anar fent estudis i observa-
cions, i em vaig trobar amb una 
diversitat d’anècdotes en troba-
des amb els seus habitants, però la 
més curiosa fou la d’una senyora 
pagesa, que em va dir que ja em 
coneixia perquè “jo era un inspec-
tor de les flors dels ametllers”.

La sensibilitat dels ametllers, 
com la de tota la vegetació, a les 
temperatures ambientals, en la se-
va situació geogràfica, resulten tan 
exactes com ho demostren les ob-
servacions.

Termòmetres perfumats
Es pot considerar que a les ter-

res de la Pobla de Claramunt, en 

uns períodes de deu anys, hi ha 
les probabilitats que n’hi hauran 
tres en què les primeres flors dels 
ametllers sortiran en dies del mes 
de gener, altres quatre que ho fa-
ran pel febrer, com va passar a la 
Pobla a l’hivern del 2017-2018, i 
altres tres que ho faran pel març, 
segons els caràcters meteorològics 
dels hiverns respectius.

Aquestes periodicitats són les 
que classifiquen la comarca de 
l’Anoia en tres zones fenològiques 
i això fa que, en general, les flors 
dels ametllers surtin al gener al 
terme de Piera, al febrer al terme 
de la Pobla de Claramunt, com a 
l’hivern proppassat, i fins al març al 
terme de Calaf. Tot això ho saben i 
ho treballen les abelles melíferes i 
polinitzadores.

Totes aquestes coses també les 
saben els pagesos per la seva ex-
periència, ja que pot passar que, 
de cada deu anys, n’hi haurà tres 
de collites plenes, altres quatre de 
collites parcials i altres tres que 
es quedaran sense collites, pels 
efectes mortífers de les glaçades 
tardanes, que poden congelar els 
ametllers, amb els consegüents 
perjudicis.

Poesia ametllera
Els ametllers florits sempre han 

estat una font d’inspiracions poè-
tiques. Dos exemples, un de Joan 
Maragall i un altre de Gabriel Ge-
nescà:

A mig aire de la serra
veig un ametller florit.
Déu te guard bandera blanca
dies ha que t’he delit.
Ets la pau que s’anuncia 
entre el sol, núvols i vents.
No ets encara el millor temps
però en tens tota l’alegria”. 
(1904)
Si veus com s’esbadella
la flor de l’ametller
brostant de branca nua
vestint els camps de neu
saps que l’hivern és fora”.
(2017)
Per cert, que en alguns llocs, 

com ara a Sant Gervasi (abans de 
Cassoles), encara celebren l’antiga 
festa de l’ametller florit. Tot ple-
gat, poèticament i científicament 
parlant.

MIRALLS POBLATANS                            Josep Riba i Gabarró

Ametller florit a la pallisa de Can Cristòfor (1987). M
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Liderar el país

Carolina Telechea Lozano
Diputada per Barcelona al Congrés dels Diputats

Esquerra Republicana es va pre-
sentar a les eleccions a Madrid 

amb un missatge clar: ser útils 
als ciutadans i ciutadanes. No va 
enganyar i mai ha necessitat, com 
altres, agafar fort una estelada per 
demostrar que és independentista, 
perquè com diu el company i amic 
Joan Tardà, no ens alimentem de 
banderes. ERC va recollir el guant i 
la crida d’escoltar i dialogar; recor-
deu el Sit and talk al carrer orga-
nitzat per la societat civil? Doncs 
ERC va ser-hi.

I com diu Oriol Junqueras en 
un article recent: “quan l’indepen-
dentisme es mostra útil és quan 
més creix. Per exemple, creiem que 
la immensa majoria dels ciutadans 
no haguessin entès que, en plena 
pandèmia, les forces independen-
tistes es desentenguessin dels pres-
supostos de l’Estat, regalant la clau 
a C’s i renunciant a alguns milers 
de milions. Era més còmode votar 
que no, però era una irresponsa-
bilitat. Qui renuncia a tenir més 
recursos per a Catalunya en aquest 
moment tan dramàtic demostra 
estar molt allunyat del patiment 
de la gent i, segurament, no es-
tigui prou capacitat per dirigir el 
país.”

Qui davant d’aquest context 
duríssim, en què tenim la nostra 
gent amb ERTO, amb persianes 
baixades, sense cobrar les aju-
des, etc, és tan irresponsable que 
declina poder ajudar-los? La Ge-
neralitat, a través de les ajudes 
directes del Departament d’Eco-
nomia del vicepresident Aragonès 
i des del departament de Treball 
del conseller Chakir el Homrani, 
fan el que poden, però per fer 
més necessitem allò que és nostre 

i que té l’estat, per això ERC va 
afavorir la tramitació dels pressu-
postos, per no deixar ningú fora. 
Bé, de fet, i en paral·lel, sí que va 
deixar algú fora de l’equació: vam 
fer possible apartar a C’s, perquè 
de ben segur que si aquests pres-
supostos Sánchez i Podemos els 
haguessin pactat amb el C’s, se-
gur, segur que no afavoririen els 
interessos de les catalanes i els 
catalans. 

Sabem que els millors pressu-
postos per a Catalunya serien els 
d’una República Catalana, però 
Esquerra Republicana ha aprofi-
tat la força que li van donar les 
urnes per ser útils als nostres con-
ciutadans, per aconseguir el mà-
xim de recursos per al nostre país 
en aquests moments tan difícils 
pels quals passa Catalunya i el 
món sencer, tenint en tot moment 
present la repressió que pateix el 
nostre poble, i que malgrat aques-
ta repressió posem per davant el 
benestar de la nostra gent. 

El proper 14 de febrer tenim 
una fita molt important, en què 
ara, més que mai, és imprescindi-
ble que el país estigui governat 
per partits d’esquerres, perquè 
una cosa està clara: Esquerra Re-
publicana ha demostrat i demos-
tra que posa la persona al centre 
de la política, que lluitem per er-
radicar la xacra de les violències 
masclistes, pels drets de les tre-
balladores, en definitiva, que go-
verna bé i per a tothom. I el 15 de 
febrer necessitem tenir les millors 
condicions per governar i que les 
catalanes i els catalans tinguin les 
màximes oportunitats i recursos 
per a la reconstrucció de les seves 
vides i del país. 
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Tenim a punt 
els sistemes de 

CALEFACCIÓ

Carta dels treballadors/res de l’Hospital 
Universitari d’Igualada a l’alcalde, 
Marc Castells
Sr Alcalde, avui volem explicar-li 

uns fets que vostè coneix i recor-
darà...

El 26 de febrer, els treballadors 
de l’Hospital d’Igualada vam ser 
citats a una xerrada sobre agents 
biològics i mesures de prevenció i 
aïllament a seguir davant un cas de 
COVID-19. Cridava l’atenció veure 
gent de tots els serveis i categories 
professionals, tothom estava atent 
a les explicacions perquè el corona-
virus estava a l’ordre del dia, tot i 
que era un virus que ens semblava 
molt llunyà.

Encara no s’havia tingut cap cas 
confirmat, és més, als treballadors 
se’ns deia que en el supòsit que es 
confirmés un cas positiu, aquest 
seria derivat a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, però per desgràcia les 
coses no van ser així. 

El dilluns 9 de març es va confir-
mar el primer cas al nostre Hospital, 
a la nostra ciutat (sembla ser que ja 
feia dies que el coronavirus estava 
entre nosaltres sense saber-ho). El 
dia 12 es procedia a fer el confina-
ment de la Conca d’Òdena, i sense 
tenir temps de reacció havíem pas-
sat a ser l’hospital COVID de Cata-
lunya, amb un tant per cent molt 
elevat de la plantilla de treballadors 
confinats. Van ser dies molt difícils. 

És sabut que ens vam infectar 
molts de nosaltres i de retruc les 
nostres famílies, i els que per sort 
no es van contagiar van estar al peu 
del canó, malgrat la por, el cansa-
ment i el risc personal, atenent a 
tots aquells pacients que ens neces-
sitaven i que, per desgràcia, havien 
d’estar separats dels seus familiars. 

Recordem que a les 8 del vespre 
els ciutadans ens aplaudien. Era la 
manera que tenien d’agrair-nos la 
feina feta, ens tractaven d’herois...

Ara, però, sembla que la socie-
tat no ho recorda, i sembla també 
que en ocasions es solidaritzen poc 
amb nosaltres, potser per esgota-
ment de les restriccions actuals, pot-
ser perquè pensen que no va amb 
ells… Però no només és la ciuta-
dania que no ho recorda, sinó que 
els politics també sembla que han 

oblidat que, malgrat que complíem 
amb la nostra feina, vam posar en 
risc les nostres vides, les de les nos-
tres famílies, i no només això, sinó 
que vam haver de viure situacions 
que psicològicament ens han deixat 
marcats per sempre.

Prèviament a la pandèmia ja 
teníem el personal amb sobrecàr-
regues de treball importants. Però 
no oblidem que som sanitaris, que 
molt sovint posem per davant la 
salut dels altres abans que la nostra 
pròpia. Els que maneu ho sabeu i 
jugueu amb això. 

A l’hospital les condicions han 
canviat a pitjor. Seguim amb sobre-
càrregues de treball més aguditza-
des, amb ràtios d’infermera/pacient 
insostenibles, amb personal emocio-
nalment i físicament esgotat...

Però, per si això no fos poc, al 
novembre, la Direcció del nostre 
Hospital, en ple inici de la segona 
onada de la pandèmia, s’aprofita 
amb l’excusa de que té fuites de 
personal suplent per modificar les 
condicions de treball de la plantilla 
fixa, l’anomenada STAFF, cosa que 
vostè segur que ja sap com a mem-
bre del Consell Rector de la nostra 
institució que és.

Bàsicament, ens treuen l’opor-
tunitat de gaudir del nostre temps 
lliure quan volem, aquelles hores 
que hem fet de més de la nostra jor-
nada contractada i que fins ara po-
díem gaudir quan volíem estar amb 
la família, ja fos per divertir-nos 
amb ells o fins i tot per cuidar-los 
quan estiguessin malalts, i deci-
deix, a partir d’aquest any vinent, 
quan nosaltres haurem de gaudir 
d’aquests dies, ens els escull per im-
posició.

L’empresa ens diu que necessita 
de recursos humans per garantir 
la continuïtat assistencial... llavors 
tot serveix! Deixi que ho posem en 
dubte, Sr. alcalde! Doncs el perso-
nal en la seva totalitat, indistinta-
ment de la seva categoria profes-
sional, va donar i dona diàriament 
més del 100% de la seva implicació, 
i així ho seguirem fent, perquè és 
la nostra obligació moral! Però vos-

tès ens han trepitjat amb la modi-
ficació substancial de les nostres 
condicions laborals, la nostra CON-
CILIACIÓ FAMILIAR, de la que tant 
s’omplen la boca per fomentar. Ara 
no sabem quan podrem gaudir dels 
nostres!

Fins fa quatre dies, incrèduls 
de nosaltres, rebíem les gràcies per 
part de tota la direcció del centre, 
com també de vostè i la resta de 
polítics, premiant aquest esforç de 
tots nosaltres, i ara, ens fan això! 

NO en tenen prou en conèixer, 
de primera mà, els resultats de l’es-
tudi que el nostre servei de Salut 
Mental ha realitzat sobre el nostre 
estat psicològic després de la pri-
mera onada, en els que ja s’obser-
va un deteriorament emocional de 
gran part de nosaltres, i en el que 
els diuen que no podrem aguantar 
gaire més.

Potser el tractament recomanat 
per direcció, tenint en compte els 
aspectes biopsicosocials, ha estat la 
NO negociació i la IMPOSICIÓ com 
a profilaxis per a tots els treballa-
dors. Això sí, amb la cobertura le-
gal per part de la Conselleria de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya.

Ara tots els treballadors li 
demanem que tingui en compte 
aquesta carta. I com vostè sem-
pre dona les gràcies al personal 
de l’Hospital de la seva ciutat, ara 
aquest personal només demana ar-
ribar a un acord, beneficiós per a 
tothom.

És hora de que vostè demostri 
aquesta gratitud als professionals 
sanitaris de l’Hospital de la seva 
ciutat, que han estat al peu del ca-
nó lluitant contra aquest maleït 
virus apartant les seves vides perso-
nals perquè ningú quedés desatès 
en aquests moments tan difícils.

Respectuosament,
Treballadores i treballadors de 

l’Hospital Universitari d’Igualada

Experimentem i 
juguem! 

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Els dilluns, els alumnes i les alum-
nes de l’aula de Blaus desperten 

els sentits a través de les safates 
d’experimentació. 

Les safates d’experimentació 
són una activitat en el qual els in-
fants juguen, manipulen i exploren 
de manera lliure diversos materi-
als (sorra, aigua, pa ratllat, fulles, 
llenties, entre d’altres) que propor-
cionen una gran varietat de sen-
sacions (plaer, fastig, indiferència, 
etc.) i ofereixen diverses qualitats 
(pes, formes, dimensions, volum, 
textures, colors, olors, gustos). A 
més, també se’ls ofereix diferents 
materials per fer transvasaments 
com, per exemple, pots, gots, em-
buts i culleres. 

A través d’aquesta manipulació 
i exploració, els alumnes desenvo-
lupen i augmenten la motivació, 
l’atenció i la concentració, la coor-
dinació òcul manual, la imaginació 
i el plaer sensorial.

Davant d’aquests materials, els 
alumnes es fan les seves pròpies 
hipòtesis sobre el comportament 
dels materials que tenen a l’abast i 
les conseqüències de les seves com-
binacions: què puc fer amb aquest 
objecte, què passarà si, etc. 

Així, doncs, s’inicien en la lò-
gica matemàtica mentre fan di-
ferents combinacions, compara-
cions, seriacions i agrupacions, i 
es treballen conceptes relacionats 
amb la quantitat (més/menys, ple/
buit) i la qualitat (tou/dur, sec/moll, 
calent/fred, etc.). Les safates d’ex-
perimentació també afavoreixen 
el llenguatge, les habilitats d’hi-
giene i el respecte pel material i 
companys. 

Quan acabem, sempre deixem 
temps perquè els alumnes ens aju-
din a recollir, classificar els dife-
rents materials amb el suport de 
l’adult (les culleres aquí, els gots 
allà, etc.) i netejar la taula i el ter-
ra.   

Aquest trimestre, alguns dels 
materials que hem utilitzat per fer 
les nostres experimentacions han 
estat: Safata amb sorra i colorant 
alimentari. Safata amb aigua i gel 
de colors. Safata amb romaní i pi-
nyes. Safata amb fruites (magrana, 
llimona i taronja). Safata amb sor-
ra, cucs i aranyes de llaminadura, i 
safata amb confeti.

Clara Ferrer
Tutora Aula de Blaus

Comunicat de la direcció del Consorci 
Sanitari de l’Anoia en relació a una carta de 
les seccions sindicals de l’Hospital
Recentment s’ha publicat una car-

ta adreçada a l’alcalde d’Iguala-
da, per part de les seccions sindicals 
SATSE, USAE i SIETESS de l’Hospital, 
en la qual denuncien el seu males-
tar per les condicions laborals que 
pateixen a conseqüència de la pan-
dèmia.

Vagi per endavant el nostre re-
coneixement i agraïment als nostres 
professionals que han fet un tre-
ball excel·lent, fent un pas enda-
vant amb gran esforç i dedicació, 
treballant moltes hores per fer front 
a una malaltia tan desconeguda 
com era la Covid-19. El treball en 
equip, la solidaritat i la resiliència 
de tots i totes ha fet possible seguir 
endavant amb l’atenció dels nostres 
pacients, però això té un preu que 
es tradueix en un cansament físic i 
psíquic de tothom, ja que desafor-
tunadament hem hagut de viure 
situacions molt complexes i que a 
més s’han mantingut en major o 
menor grau en el temps.

No només hem hagut de fer 
front a l’abordatge d’aquesta ma-
laltia, sinó que hem hagut d’aten-
dre a tots aquells pacients que du-
rant els mesos de més pandèmia 
s’havien quedat fora del sistema, 
i això ens ha fet duplicar esfor-
ços. Esforços que, en el transcurs 
de l’any, hem intentat reconèixer 
a través de diferents fórmules: 
gaudiment de les vacances d’estiu 
quan el professional les havia de-
manat, retribució excepcional de 
les hores extres per causa de força 
major, no denegació de la majoria 
de permisos sol·licitats, etc.

Tanmateix, aquest reconeixe-
ment necessàriament ha de con-
viure amb mesures organitzatives 
que, com en qualsevol hospital 
d’alta complexitat organitzativa, 
ha de vetllar per l’atenció eficient 
i amb la màxima seguretat dels 
nostres pacients. Entenem la im-
portància de la conciliació familiar 
i és per això que en la gestió dels 

calendaris laborals dels nostres 
professionals s’ha deixat un mí-
nim de vuit dies de lliure elecció. 
L’impacte d’aquesta mesura només 
afecta un 40% de la plantilla i és 
aquella que, pel seu lloc de tre-
ball, necessita una cobertura per 
un altre professional.

Són aquests últims els que hem 
hagut de planificar en els calen-
daris corresponents; és la forma 
d’assegurar que tindrem profes-
sionals per atendre, d’una forma 
planificada, als nostres pacients i 
a la vegada fidelitzar a part de la 
plantilla que avui són suplents.

Hem de fer conviure en tot 
moment les necessitats dels nos-
tres professionals amb les neces-
sitats dels nostres pacients i de la 
població, mantenint els elements 
de qualitat i seguretat que reque-
reix l’atenció sanitària.

Direcció del Consorci Sanitari 
de l’Anoia
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Campanya contra l’ús sexista de les joguines 2020
Les joguines són sexistes?
S’apropen de nou les festes de 

Nadal i amb elles la tradició de 
regalar il·lusió i presents als més 
petits i petites de la família. Ja fa 
dies que per les cases corren els 
tradicionals catàlegs de joguets de 
les principals botigues del territori.

Des de l’Àrea d’Igualtat de gè-
nere i LGTBI de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena un any més 
us volem fer reflexionar en relació 
a aquests catàlegs i quins missat-
ges poden transmetre implícita-
ment.

Com ja sabeu, els jocs i les jo-
guines són una eina de socialit-
zació dels infants. És des de ben 
petits que el joc ens transmet tot 
una sèrie de valors, rols, desitjos, 
maneres de fer i en definitiva de 
ser. Les joguines són, doncs, una 
eina fonamental que ajudarà els 
nostres infants a créixer i a desen-
volupar-se.

Heus aquí la importància de 
reconèixer tots els missatges implí-
cits que poden transmetre els usos 
estereotipats i sexistes de les jo-
guines. Es detecta, en els catàlegs, 
joguines destinades principalment 
a les nenes i joguines per als nens 
per les imatges que apareixen o 
per l’ús estereotipat dels colors. 

Una socialització sexista faci-
litarà que els nens i les nenes es 
converteixin en persones adultes 
amb actituds masclistes i mostrarà 
un sol model social preestablert 
en funció del seu gènere. Educar 
en la igualtat des de la infància 
és la mesura fonamental per tal 

que les noves generacions creixin 
qüestionant els estereotips sexistes 
i desenvolupant capacitat crítica 
per posar en dubte els discursos 
masclistes normalitzats en el nos-
tre dia a dia. 

Les persones adultes i la in-
dústria de les joguines fem un ús 
sexista del joc quan facilitem a les 
criatures joguines que estableixen 
l’aprenentatge de determinats 
rols sexistes i quan posem obsta-
cles a l’accés a la resta de jocs. A 
més, hem de tenir en compte que 
un ús no sexista de les joguines 
no consisteix a oferir a les nenes 
joguines “de nens” però de color 
rosa, sinó a eliminar la distinció 
de joguines per a nens i joguines 
per a nenes. 

Les nenes volen ser 
princeses

Si bé és cert que les dones han 
accedit durant les últimes dècades 
al mercat laboral, fer una ullada a 

un catàleg de joguines deixa clar 
que les nenes troben més ofer-
ta per aprendre a cuidar nadons, 
maquillar-se, netejar i a cuinar 
que per aficionar-se a la ciència i 
a l’esport. Revisant les principals 
joguines pensades per a nenes 
trobarem que compleixen els se-
güents mites: 

- El mite de la bellesa: Jocs per 
pentinar-se i maquillar-se focalit-
zen la seva atenció en el fet d’es-
tar guapes, segons un model de 
bellesa únic. 

- Les dones com a objecte de 
desig: aquest mandat es transmet 
a través de l’oferta de nines amb 
mides impossibles i mitjançant re-
ferents de personatges presumits 
i seductors. 

- El mite d’amor romàntic: La 
disfressa de princesa segueix sent 
un dels predilectes de les nenes. 
Aprenen a sospirar per amor i 
somniar amb el seu príncep blau, 
com la majoria de princeses dels 
contes. Models que no afavorei-
xen que les nenes es converteixin 
en dones autònomes, capaces de 
negociar relacions igualitàries amb 
les seves parelles. 

-  Maternitat obligatòria: 
L’oferta de joguines nadó adreça-
des a les nenes té un doble efecte. 
Per una banda, transmetre el man-
dat de la maternitat a les nenes 
i desanima en els nens el desen-
volupament d’actituds de cura i 
tendresa. 

Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena

PERE VIVÈNCIES                              Joan Pinyol

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero

Yoko és Lennon, però Lennon 
és Yoko i totes les altres coses. Yoko 
és Imagine, però Imagine és Lennon 
amb Yoko, i totes les altres vides. La 
divinitat va ser encarnada en aques-
tes dues ànimes més enllà de la físi-

ca terrenal. La música és eternitat, la 
presència és infinita. Però les meves 
paraules són aquest poema d’home-
natge. Yoko és Lennon.

Marc Freixas, 7 desembre 2020

L’amic invisible mata
Que aquest no sigui l’últim 

Nadal amb els avis! No ho dic 
primer jo. És el missatge que va 
esplaiar l’altre dia la cancellera 
alemanya, Angela Merkel, des del 
Bundestag. I mira per on, però 
d’aquesta dirigent me’n refio. 
No només perquè ho va dir des 
de l’emoció, un sentiment que 
la presidenta d’Alemanya deixa 
entreveure molt poc o gairebé 
mai, i no només perquè el mateix 
dia que va pronunciar aquestes 
paraules van morir, per la merda 
de la Covid-19, una xifra rècord 
de 590 persones en un sol dia al 
seu país i, per tant, deia el que 
deia des d’una tristor infinita, 
sinó, sobretot, perquè ho va dir 
amb una absoluta determinació 
per sobre dels interessos econò-
mics i de les sagrades tradicions 
com ara quedar per Nadal amb la 
família. El seu missatge va ser clar. 
Fem cas als científics, reduïm al 
màxim els contactes, sobretot de 
persones grans. Torno a les seves 
paraules: “No pot ser que ara, 
abans de Nadal, tinguem molts 
contactes i a continuació sigui 
l’últim Nadal amb els avis perquè 
hem perdut l’oportunitat de fer-
hi alguna cosa”. No es pot ser 
més directe! 

Ara diré una cosa que em sap 
greu i tot, perquè m’estimo aquest 
país nostre amb un amor immens, 
però aquests dies voldria ser ale-
many. Així no em sentiria mai més 
part de l’estira-i-arronsa dels nos-
tres polítics, com ara els que go-
vernen la Generalitat. I és que ja 
començo a estar fart de les baralles 
internes i dels posicionaments di-
ferents d’ERC i de JxCat, els dos 
socis de govern. Perduts --els dos-- 
en la immensa mar blava i sota 
l’embat de tres vents. De l’evolució 
del virus mortal entre la població, 
dels interessos dels sectors econò-
mics i de l’avinentesa dels propers 
comicis catalans. Com que ens hi 
va la vida haurien de prioritzar el 
primer vent i deixar-se de punye-
tes. Si no ho fan, el naufragi està 
assegurat. 

I ara tornem al Nadal. Si du-
rant l’any hem cancel·lat la majo-
ria de festes de Primavera, festes 
majors d’estiu, festes de la vere-
ma, festivals musicals i tota mena 
de trobades socials ben nostrades, 
per què per Nadal hem d’arris-
car-nos a generar més contagis 
de coronavirus, en un moment 
en què la població encara no es-
tà vacunada i fa més fred que 
mai per combinar-ho amb espais 
exteriors? No és igual d’intens i 
profund el Nadal que compartim 
amb persones de la família que es 
troben a l’altra banda del planeta 
i que cada any reben els nostres 
millors desitjos aprofitant les no-
ves tecnologies? Doncs soc del pa-
rer que no podem posar en risc la 
salut i la vida de moltes persones 
només perquè és tradició compar-
tir hores vora una taula cada 25 
de desembre. Trobo que en això 
no hi pot haver les mitges tintes 
que han emanat de la Conselleria 
de Salut de la Generalitat o del 
Ministerio de Sanidad respecte 
del nombre permès de comensals 
a cada taula. Que el 2020 és un 
any per oblidar, ho sabem tots. 
Que hem de fer coses que no ha-
víem ni imaginat, també és cert. 
Però ens toca fer-les. I ara, per 
mantenir costums i tradicions, no 
podem fer la competència a la 
figura barretinada del pessebre 
que jeu amb una expressió d’es-
trenyiment a la cara. No la podem 
cagar de mala manera. I si jo fos 
el Salvador Illa o l’Alba Vergés, ho 
tindria més clar. Per Nadal, més 
que mai, cadascú al seu corral i 
anem pagant rondes de videotru-
cades! Que és una qüestió de vida 
o mort, codonys! Que hi ha risc 
i que si el maleït virus es conver-
teix en l’amic invisible de moltes 
sobretaules mentre neda a gust 
entre els galets, després es pot 
pagar molt car aquell dinar! I el 
bonic de les tradicions és que es 
puguin repetir, encara que hi ha-
gi un any d’interrupció per culpa 
d’una pandèmia. No quedeu per 
Nadal. Sigueu vius!

El pobre “bribó”
Heu sentit el que diu l’ex?
Que a Aràbia s’avorreix
i tot se li torna fastigueig;
no pot anar a caçar
ni a l’amant abraçar;
ja ni amb les odalisques
se li aixequen les “ventisques”…
De parlar àrab, no en sap,
no sap què és el libanès
i amb prou feines l’anglès 
(les “ingles” sí que les entén...).

En definitiva, diu que vol tornar;

la multa? És igual, ja algú li ha 
pagat,
però, a tots nosaltres, se’ns ha pi-
xat.

Ell fa cara de babau, però ens les 
va fotent…,
sembla que, per segons què, sí que 
li funciona la ment.
Per nosaltres, amb quina cara ens 
quedem? 
Que es quedi a la Meca. Amén.
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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.

DEFUNCIONS
María Jesús González Berral, de 82 anys (Santa Marga-

rida de Montbui); Jordi Jorba Gudayol de 52 anys (Jorba); 
Isabel Bermúdez Trillo, de 73 anys (Vilanova del Camí); 
Delfina Llorca Climent, de 86 anys (Igualada); Elvira Naches 
Montolio, de 83 anys (Igualada); Trinitat Miret Sendra, de 
83 anys (Igualada); Jaume Pujol Figueras, de 98 anys (Igua-
lada); Juan José Torrecillas Ramos, de 62 anys (Igualada); 
Pere Flix Piñol, de 84 anys (Capellades); Xaviera Carbonell 
Cortasa, de 88 anys; Jaume Calvés Ortuño, de 62 anys 
(Igualada); Antonio José Ibáñez Prieto, de 69 anys (Vilano-
va del Camí); María Zapata García, de 86 anys (Igualada); 
Manuel Braña Menéndez, de 88 anys (Igualada); Ascen 
Barredo Saez, de 87 anys (Igualada); José Caldito Bernál-
dez, de 76 anys (Igualada).

✞
5è aniversari del traspàs de

BERTA TORRES RIBERA
En el seu record es farà una missa el diumenge 20 de desembre, 

a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Santa Maria d’Igualada.

El teu espòs Josep Maria, els fills Anna Maria i Josep Maria, Miquel Àngel, 
nets i família tota, mai t’oblidarem.

Desembre de 2020

La papallona

Si una papallona fos i igual que ella pogués volar,
volaria i volaria fins a poder trobar

un remei per a poder curar
la bogeria que en aquest món hi ha.

Pares que compten els diners
per als seus fills poder alimentar;

altres per poder cada dia més estalviar
i altres per a comprar armes per poder matar.

Quan s’acabarà
aquest egoisme

que en aquest món hi ha?

Que ens porta a no pensar
que en aquest món hi som de passada,

i que res ens hem d’emportar,
que amb res vam venir

i amb res hem de marxar.

Berta

Estimat Patge Faruk 
Estimat Patge Faruk, em dic 

Joan i tinc ... bé... uns quants 
anyets ja. T’escric aquesta carta, 
tu que ho saps tot i tens molts 
contactes, per veure si pots com-
plir amb totes aquelles coses 
que a mi em fan molta il·lusió i 
m’agradaria gaudir, no tant l’any 
vinent, sinó per sempre a ser pos-
sible.

El primer que et vull demanar, 
és a veure si posem fi a aquesta 
pandèmia que fa que no puguem 
fer-nos petons, ni veure dibuixat 
aquell somriure a la cara de les 
persones que fa que llueixi el sol 
en els dies més grisos, que ens pu-
guem abraçar... abraçar tan fort 
que els ossos ens espeteguin, que 
puguem ajuntar-nos tots plegats 
per poder celebrar el Nadal, l’ani-
versari, la bonaventura, l’alegria 
dels éssers estimats, la festa ma-
jor, la victòria del nostre equip, 
la...

El segon que et vull demanar, 
és que ajudis a tota la gent que 
ho estan passant malament en 
aquests temps d’incertesa, als co-
merciants que han hagut de tan-
car temporalment els seus comer-
ços, a la gent que han perdut la 
feina, aquelles petites empreses 
que malgrat les restriccions i difi-
cultats han fet pinya amb els seus 
treballadors, a aquelles persones 
que en moments crítics han donat 
lo millor d’ells mateixos, als hospi-
tals, a la seguretat, als supermer-
cats, als serveis de neteja, a tanta 
gent que en moments excepcio-

nals ha entès que primer és el col-
lectiu abans que la individualitat.

Estimat Patge Faruk, no vull 
que pensis que soc un acapara-
dor en demanar tantes coses, soc 
conscient que hi ha molta més 
gent que també vol moltes coses, 
però és que em fa molta ràbia 
haver-ho de tornar a demanar... 
perquè... ja ho teníem!

L’últim que et vull demanar, 
és que ens deixis fer allò que tu ja 
saps que ho fem amb exquisidesa, 
sembrar els valors de l’honor, 
l’amistat, l’esforç i la companyo-
nia tant dins dels terrenys de joc 
com fora d’ell,  perquè tu ja saps 
que l’AVI, és un dels ambaixadors 
que honoren la ciutat allà on van 
i son ben rebuts arreu.

L’Agrupació de Veterans Fut-
bolistes d’Igualada desitja un Bon 
Nadal a tota la ciutat i un càlid 
agraïment a tots els que fan pos-
sible aquesta magnífica família. 

Bona entrada al 2021 a tots i SA-
LUT!!!  

AVI / Joan Tort

Això és així...
... i des de març estem pen-

dents del què farem diàriament i 
no sortir-nos del guió que el virus 
ens ha implantat. La vida segueix, 
però molt més anguniosa. De mica 
en mica, poc a poc i amb el pas del 
dies... 

Ara ja molts, ja són vuit me-
sos els que fa que tenim sobre els 
nostres caps aquesta espasa de 
Damocles que ens fa més angu-
niosos, solitaris i tristos a la vega-
da. Són moltes, massa, les perso-
nes que ens han deixat “gràcies” 
al virus de mil ulls i catorze mil 
potes que no ens deixa respirar. 
Truquem a les amistats, el telè-
fon és molt protagonista. Ens 
agrada trucar i que ens truquin, 
i sentir la veu de persones ami-

gues que viuen, com nosaltres, 
dies d’angúnia convertida en por, 
o tal vegada m’agrada més dir 
basarda.

Veig la carretera buida de 
gent. Ni amunt ni avall. Algun 
cotxe, pocs, passen els dies d’ani-
versaris, sants... i els celebrem 
més silenciosament i íntimament  
sense tants crits d’alegria. Tenim 
amistats joves i molt joves, i és 
bo sentir-los i parlar-hi, és bo po-
der escriure a Igualada... És bo 
dir que la macarronada ha tingut 
repercussió... 

És bo complicar-se la vida? 
Crec que a vegades sí... i ara és 
una.

Maria Teresa Mora Sanahuja 
Piera

Queixes i 
suggeriments de 
millores

En L’Enllaç de la setmana pas-
sat em va cridar l’atenció una carta 
sobre una demanda a l’Ajuntament 
d’Igualada arran d’un fet de l’any 
2016. Es tracta d’una senyora que va 
patir una caiguda pel mal estat de 
la via pública al Passeig Verdaguer 
i ara un tribunal de Barcelona li ha 
donat la raó i obliga l’Ajuntament 
d’Igualada a indemnitzar-la. Això 
és el que jo entenc, però a aquesta 
sentència encara es pot presentar 
recurs, segons l’advocat.

Al llegir l’escrit pensava que al 
final sabríem més detalls d’aquell 
fet, o de la mateixa indemnitzada, 
però entenc que no se la identifiqui 
per poder evitar sospites de possi-
bles delinqüents...

Fa temps que una servidora, a la 
Rambla, davant d’una perfumeria, 
també vaig patir una caiguda bas-
tant aparatosa, ja que em va sag-
nar la cara i em van auxiliar a la 
mateixa perfumeria, a més d’uns 
senyors que també em van ajudar. 
Amb la família vam anar a l’ambula-
tori, però no tenia res trencat i cap a 
casa. La caiguda va ser pel mal estat 
de les rajoles, però no em va passar 
pel cap denunciar.

També vull aprofitar aques-
ta ocasió per tornar a sol·licitar un 
túnel que connecti el pàrquing de 
l’Hospital amb el centre sanitari, ja 
que a les persones que utilitzen ca-
dira de rodes, crosses o bastons els 
és difícil pujar les escales, particu-
larment quan plou. Igualment vull 
proposar que es tapi l’escala amb 
una protecció, com les que tenen 

a Bilbao per accedir al metro, que 
no costaria tant com foradar el pàr-
quing, però tampoc s’ha fet.

Una altra queixa de fa temps 
és sobre la manera de netejar els 
carrers, tirant-hi aigua a pressió des 
d’un camió, i que deixa la via públi-
ca com si plogués. Els dies que plou 
jo ja no surto de casa, però aquesta 
setmana, quan vaig sortir del meu 
domicili, al carrer de la Soledat, la 
brigada estava netejant amb aquest 
sistema i, o me’n tornava a casa o 
trepitjava la mullena. I això pas-
sa per tot el nucli antic: plaça de 
l’Ajuntament, plaça de la Font Vella, 
carrer del Born, etc.

Finalment, les persones que dic-
ten les normes, com ara en temes 
com la Covid-19, diuen als ciutadans 
que ens hem de protegir, en parti-
cular la gent gran, però jo aconse-
llaria als regidors de la ciutat que 
surtin dels seus despatxos i compro-
vin tot el que dic, i aleshores potser 
podrien fer alguna millora.

Cristina Collado

Gràcies!
Després d’haver estat ingres-

sada a l’hospital d’Igualada dues 
setmanes, per una cardiopatia, vull 
expressar el meu profund reconei-
xement a tot el personal sanitari 
que ha tingut cura de mi durant la 
meva estada al centre. 

En moments en què, per raons 
de la pandèmia, l’accés de visites 
no era possible, és evident que 
el malalt necessita, més que mai, 
el contacte humà amb auxiliars, 
infermers i metges. He rebut de 
tots ells un tracte afectuós i pro-
fessional que mereix tot el meu 
agraïment perquè no només m’he 
sentit molt ben atesa des del punt 
de vista mèdic, sinó que he pogut 
constatar que, malgrat la manca 
d’efectius, tot el personal s’aboca 
per tal d’acompanyar el pacient i 
rellevar la presència dels familiars.

Si els aplaudiments durant el 
confinament eren del tot meres-
cuts, no n’hi ha prou. És ben evi-
dent que el país i els governants 
han descuidat el nostre sistema 
sanitari, que està resistint per la 
vocació i professionalitat de la seva 
gent. 

Quina vergonya haver d’espe-
rar una pandèmia per ser consci-
ents de com de maltractats estan 
els que tenen cura de nosaltres!

Rosa Romeu Romaní
La Pobla de Claramunt
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Jordi Castellet i Sala. Teòleg i escriptor

Sobrevalorat 
El Nadal està sobrevalorat, l’hem 

convertit en una fira: la fira de 
Nadal, la fira medieval de Vic, la de 
l’avet d’Espinelves i fk**g campa-
ment dels reis. Aquest any de pan-
dèmia, les tradicions més nostrades 
i fonamentals es veuen amenaça-
des, però a la que ens deixen res-
pirar, com si fóssim canalla, correm 
a gastar-nos la paga doble al Black 
Friday, pel pont de la Puríssima o a 
les rebaixes de gener. El més greu, 
ens diuen des dels mitjans, és que 
si no ho fem l’economia sencera 
se’n va en orris. Per Nadal cele-
brem el naixement de les botigues 
de regals. O almenys això sembla-
ria. Era, això sí, alguna cosa d’un 
naixement, però molts ja no se’n 
recorden. 

En aquestes dates m’agrada re-
cordar el místic Àngel de Silèsia 
(+1677), quan escrivia enmig d’una 
Europa devastada per les guerres 
de religió, que «podries celebrar 
mil vegades Nadal, que si Jesucrist 
no naixés en el teu cor, romandri-
es perdut eternament.» El silesià 
odiava la religió entesa com una 
rasa diferenciadora entre persones 
i pobles; la religió compresa com a 
motiu per a l’enfrontament, l’odi, 
la venjança i la neteja ètnica. Calia 
abandonar aquella religió i retor-
nar a la fe. Poc temps després ho 
demanarien els pensadors de la 
sospita, com Feuerbach (+1872), 
Marx (+1883), Nietzsche (+1900) i 
el mateix Freud (+1939); sospitaven 
que en les pràctiques religioses hi 
ha més d’interessos humans i pro-
jeccions de les necessitats psicolò-
giques que no pas de fe autèntica 
en el Déu revelat. 

Podríem dir que ens trobem 
en el temps de la religió del consu-
misme i de l’economia de mercat 
quan reclamem que obrin les bo-
tigues i els comerços, sabent que 
tot plegat comportarà un augment 
de contagis, de malalts crònics i 
de morts. Qui pot pagar el preu 
d’una sola vida? «Qui, per més que 
s’hi esforci, pot allargar d’un sol 
instant la seva pròpia vida?» (Mt 
6,27). La nostra cultura i manera 
de viure continuen havent de me-

nester sacrificis humans perquè la 
societat tiri endavant. Terrible al-
hora que un tant inevitable. 

Aquest Nadal, potser durant 
un bon temps i donades les cir-
cumstàncies, pot ser que hi hagi di-
es en què ens puguem trobar sols, 
que les tradicions familiars es posin 
entre parèntesis per al bé de tots. 
La cultura de l’opulència ha bes-
canviat l’alegria pel divertiment, 
cal entretenir-se i mostrar, almenys 
en aparença, que tot va bé. Però 
no és així. No és obligat divertir-se, 
ni estar alegre. Són dates en què es 
troben a faltar els éssers estimats, 
fins i tot es convida a restar en una 
certa malenconia. Potser fins i tot 
que ens agradi estar sols, sense fer-
nos sentir culpables, ni dolents, ni 
abandonats, sinó que aquesta és 
la realitat humana, les circumstàn-
cies de la vida, d’aquest any, de la 
pròpia manera de viure. Si aquests 
dies sentim la mossegada de la 
tristesa, de la solitud o fins i tot 
un pèl de depressió serà normal i 
acceptable. Des d’aquest punt de 
vista, Nadal potser no serà gaire di-
ferent de la resta de dies. Malgrat 
els preparatius, tots bons i legítims, 
caldrà valorar com Déu estima la 
seva humanitat i ha lliurat la seva 
pròpia vida per ella. 

Nadal consistirà que Crist nei-
xi novament en la nostra vida, 
que tornem a néixer de nou (Jn 
3,3), que tornem a començar, que 
aprofitem la nova oportunitat per 
omplir la vida de fe i d’esperança; 
ressuscitar, en definitiva. El mes-
tre Eckhart (+1328), un altre dels 

místics centreeuropeus de prop 
del Rhin, remarca que Maria de 
Natzaret (s. I) «va concebre Jesús 
abans en la seva ànima que en les 
seves entranyes». Precisament se-
rà aquest naixement espiritual, in-
terior, místic i absolutament real, 
verídic. Jesús naixerà en el cor del 
cristià escoltant el seu Evangeli i 
alimentant-se eucarísticament amb 
la comunió del seu cos ressusci-
tat, aquell que va arribar de l’adn 
de Maria; el cos humà que la filla 
de Natzaret va veure morir a la 
creu; el cos que va ressuscitar del 
sepulcre després de la passió per la 
humana redempció. Serà Nadal si 
la llum de Crist s’encén novament 
en la vida de la gent, si ell conti-
nua guiant tothom de bona volun-
tat pel camí, la veritat i la vida (Jn 
14,6). Més enllà, si aquesta llum de 
la veritat es continua projectant 
sobre els racons foscos del nostre 
món, tal com feu Gabriel, tal com 
feu Maria amb el seu sí incondici-
onal, deixant que la gràcia divina 
operi per la resta, allí on l’egoisme 
humà no arriba. 

És Nadal gràcies a que Maria 
estava sola, confinada a la seva 
estança familiar (Lc 1,26-38). Els 
quadres de Fra Angélico (+1455) 
ens la pinten filant, treballant, pre-
gant o meditant en l’instant de la 
visita de l’àngel. Els temps de pan-
dèmia, potser no massa diferents 
d’altres èpoques passades, convi-
den al confinament, a estar més 
sols del que es desitjaria en veritat. 
Si en la multitud hi ha el pecat, en 
canvi aquest Nadal precís i irrepe-
tible convidarà a abocar-se en el 
pou interior de la pròpia ànima, 
per trobar-hi la vida, les convicci-
ons, els pensaments i sentiments 
que, d’una altra manera, seríem 
incapaços d’arribar-hi. Un Nadal en 
més solitud que d’altres, però més 
fecunds en l’esperit, en aquella di-
mensió tan oblidada de nosaltres 
mateixos on ens retrobem amb la 
pròpia humanitat, amb les intenci-
ons més profundes de l’existència i 
en el calat autèntic de les accions 
quotidianes. Sigui per a tots un 
bon Nadal!

“Del Camp a la Taula”: el Consell Comarcal 
aposta pel teixit agroalimentari de l’Anoia 
Fa uns anys que, des del Consell 

Comarcal de l’Anoia, vam fer 
una aposta decidida per donar 
suport i potenciar les petites i 
mitjanes empreses i emprenedors/
es del sector agroalimentari de 
l’Anoia. Vam identificar que havia 
un gruix important d’empreses 
que es dediquen a aquest sector, i 
que en molts casos requerien d’un 
cert suport i acompanyament per 
acabar d’arrelar des d’una òpti-
ca empresarial. Aquí és on neix 
el projecte “Del Camp a la Tau-
la”, amb el suport del programa 
“Xarxa de Productes de la Terra” 
de la Diputació de Barcelona, des 
d’on treballem accions específi-
ques ajustades a la realitat de la 
comarca, però també ens permet 
poder estar connectats amb una 
xarxa molt més amplia, compar-
tint accions i experiències, amb 
tot el territori de la Província de 
Barcelona dins l’àmbit agroali-
mentari. 

Concretament, des del Con-
sell Comarcal, amb el projecte 

“Del Camp a la Taula” col·labo-
rem amb un total de 108 em-
preses del sector agroalimentari 
de l’Anoia, i mirem d’ajustar-nos 
cada any a la realitat i necessi-
tats de les empreses a l’hora de 
desenvolupar accions i projectes. 
Aquest darrer any, per exemple, 
hem incidit en l’assessorament 
per millorar la gestió empresari-
al, hem creat espais de trobada 
perquè es puguin conèixer les 
diverses empreses i emprenedors 
de la comarca, com millorar la 
promoció i comercialització dels 
productes de proximitat, i també 
hem apostat per una línia d’inno-
vació gastronòmica amb les es-
pècies silvestres comestibles i les 
varietats agrícoles tradicionals, a 
través de l’entitat “Eixarcolant”. 
Gràcies a aquesta aposta per la 
innovació culinària es va anar 
gestant un nou i ambiciós  pro-
jecte, que és el de crear el “Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena” com 
a nova forma de cultivar, com-
partir experiències i comercialit-

zar els productes de Km. 0 dels 
nostres productors i productores 
de l’Anoia. 

En resum, des del Consell Co-
marcal hem apostat, i seguirem 
fent-ho més que mai, per estar 
al costat i promocionar els nos-
tres productors agroalimentaris, 
perquè puguin seguir treballant 
bons productes de qualitat i pro-
ximitat, i en aquesta línia inten-
tarem facilitar-ne el camí, fent 
tot allò que estigui a les nostres 
mans, ajudant-los a que tinguin 
les eines perquè puguin créixer 
en les diverses àrees de la ges-
tió d’una empresa, des de temes 
d’eficiència administrativa fins 
a la promoció i comercialització 
dels productes, amb la finalitat 
de promoure bons productes del 
territori i que es puguin trobar i 
comprar en les botigues dels po-
bles i ciutats de la nostra comarca.    

Jordi Barón
Conseller de promoció territorial 
del Consell Comarcal de l’Anoia

El llibre de la iaia 
Toneta

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Malgrat que l’exemplar que 
avui comentem, ja fa uns 

quants anys que va sortir al carrer, 
no ens resistim a fer-ne una breu 
ressenya. 

Títol complet: El llibre de la 
iaia Toneta i altres xorrades del 
twister. Edició, Fanbooks del Grup 
Editorial 62 s.l.u. Col·lecció ficció. 
Temàtica: novel·la contemporània. 
Número de pàgines, 192. Il·lustra-
cions Àlex Roca. Maquetació Emma 
Camacho. 

La versió oficial és que l’autora 
d’aquest divertit llibre, és la pròpia 
iaia Toneta, però hi ha qui assegu-
ra --i crec que no va errat-- que el 
vertader pare d’aquesta “simpàtica 
velleta” és en Vicenç Bacardit Gar-
cia, que va néixer a Sabadell però 
que des dels tres dies de vida viu a 
Igualada.

Però qui és la «iaia Toneta»? 
Ens ho explica ella mateixa amb 
aquest Déu vos guard!: “Sóc la Ma-
ria Antònia Cusidó i Tutusaus, però 
potser us sonarà més si us dic que 
sóc la iaia Toneta. Sí, iaia, aixins en 
general, iaia de qualsevol que ne-
cessiti els meus consells o necessiti 
la meva paraula o companyia. Que 
teniu un mal dia? Servidora us en-
dolcirà l’existència amb uns afalacs 
de iaia, que per a això hi som. Que 
us esteu desviant del bon camí? 

Servidora us tornarà a guiar per-
què no acabeu de pet a l’infern! 
Vaja, una iaia normal i corrent, oi?

Sóc d’Igualada, i si me voleu 
reconèixer pel carrer, us heu de fi-
xar bé en aquests detallets.” I aquí, 
la iaia Toneta comença a descriu-
re una colla d’objectes personals 
que va comentant en el transcurs 
del llibre: el «bolso», la dentadura 
postissa (ull que sempre en porta 
una altra de recanvi, per si de cas), 
les arracades de perles, la meda-
lleta del santcrist d’Igualada i la 
marededéu de Montserrat, l’anell 
de casament, les ulleres gruixudes, 
les espardenyes, la bata de flors, la 
rebequeta,...

La “iaia” t’explica (a la seva 
manera, és clar) el que has de sa-
ber d’internet, de les tribus urba-
nes, per anar de vacances o al res-
taurant, i algunes altres intimitats 
del seu entorn familiar. Hi ha tam-
bé una quinzena d’ocurrents re-
lats, narrats amb bona traça. I tot 
plegat amanit amb un llenguat-
ge deliberadament farcit d’errors 
de pronuncia i construcció, i amb 
els modismes propis de la singular 
àvia.

La iaia Toneta va néixer a Igua-
lada --ja ho hem dit--, fa tants anys 
que fins i tot ella ha perdut el 
compte, però va ser a principis del 
2012 quan es va introduir al món 
del twister, com en diu ella. Avui 
s’ha convertit en tota una tuitstar 
amb més de 35.000 seguidors. A 
més de fer tuits, el que més li agra-
da és explicar batalletes a la seva 
néta, la Mariona, i anar al bingo 
amb les seves amigues l’Encarnita i 
l’Asunción.

Diuen que la iaia Toneta, és la 
més autèntica de Catalunya i la 
més coneguda a les xarxes socials. 
Un personatge entranyable, àcid 
i divertit, que ens mostra la seva 
particular lectura del món actual 
(xarxes socials, modes, política, cul-
tura catalana, etc.). 

LES POSTRES         Joan Valls

I el cap?
Esperem no agafar el covid dels 

bolets… Ens rentem les mans 
contínuament; anem respirant 
com podem, amb la mascareta per 
tot arreu on podem anar i a l’hora 
que ens deixen, i mantenim totes 
les distàncies de seguretat i més… 
O sigui, que fem molta bondat. 
Però no sé si els Reis ens podran 
portar algun regalet a primers 
de gener. No sabem ni si vindran. 
Segurament, sí, però diferent, molt 
diferent. En aquest maleït 2020 
tot ha estat diferent i diferents 
seran, per força, les ja properes 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis… 
I esperem no agafar el covid dels 
bolets…

Però el que no tenim gens clar 
és la nostra salut mental. Tots co-

neixem gent molt afectada. Gent 
a qui ja se’ls n’ha anat l’olla… De 
totes les edats. Petits i grans. Què 
passarà amb aquesta mainada als 
que gairebé sempre els hem exi-
git que fessin petons i abraçades 
i ara, avui, no es poden ni atansar 
als seus avis. Què passarà amb 
aquesta mainada als que sempre 
els hem demanat que donin, que 
siguin generosos, que compar-
teixin. I ara, no. No t’acostis, no 
li donis, no ho agafis… Espero i 
desitjo que als epidemiòlegs se’ls 
acabi la feina aviat i puguin tor-
nar als seus laboratoris. La feina, 
a partir de ja, no en dubteu, serà 
per a psicòlegs i psiquiatres. Que 
sigui lleu!

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

www.latossa.com
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
La talaia de la Conca d’Òdena

EXCURSIONISME

Ens referim al tan conegut i tre-
pitjat Puig d’Aguilera, la mun-

tanya de 626 metres que es troba 
entre els municipis de Castellolí 
i Òdena. Aguilera prové del llatí 
“aquilaria”, que vol dir lloc on nien 
les àguiles. El Puig d’Aguilera és un 
dels referents visuals de la Conca 
d’Òdena; la seva alçada, l’aïllament 
i la fesomia del tossal l’han conver-
tit en aquest emblema que va molt 
més enllà del món excursionista.

Pujar al Puig d’Aguilera té 
molts atractius: una passejada fàcil 
que transcorre per diferents pai-
satges, des del bosc mediterrani al 
nogensmenys conreus, però per so-
bre de tot una excepcional vista de 
la Conca d’Òdena des del cim. La 
seva estructura trapezoïdal, amb 
falder boscós i rost, i un cinturó 
rocós a la part superior, s’aixeca 
sobre les planures de la Conca i de 
la vall de Sant Feliu i de Castellolí, 
sent un estupend mirador. Té vèr-
tex geodèsic.

En un dia poc eixerit --unes 
hores abans de la sortida havia 
plovisquejat--, amb núvols i boi-

res baixes sota el Montserrat, els 
veterans hi pujàrem el 10 de de-
sembre en la setmanal caminada. 
I ho férem per la via menys clàssica 
que, anant per la carretera antiga 
de Manresa i després de deixar els 
cotxes al Pla de l’Aguilera, ens me-
nà fins al cim inicialment baixant 
per pista quasi a tocar de la C-15 
i després enlairant-nos per camí i 
corriol dreturer i molt rocallós fins 
a resseguir el fil de la paret roco-
sa ben aèria de la banda de Sant 
Feliu de la Vall. Esmorzem al cim 
però a resguard de l’airet fi i gèlid.

A dalt sempre hi havíem tro-
bat les restes d’un edifici que fou 
clau de l’observació antiaèria de 
l’exèrcit de la República. Abando-
nat i destruït, és com es trobava 
fins que un equip d’arqueòlegs de 
l’empresa CatPatrimoni l’havia res-
catat de l’oblit. De fet, es tracta del 
primer edifici d’aquestes caracte-
rístiques de Catalunya que s’inves-
tigava. Formava part d’una xarxa 
de punts d’observació que depe-
nien de la Defensa Especial Contra 
Aeronaus (DECA) i que “estaven 
perfectament coordinats i connec-

tats via telefònica”. Les restes que 
hi havia al cim del Puig d’Aguilera 
havien sofert durant anys contínu-
es agressions, en forma d’espoli de 
materials, esfondraments de murs 
i pintades a causa del desconei-
xement dels seus orígens. Última-
ment, una excavació arqueològica 
va treure a la llum una edificació 
que fou testimoni de la guerra ci-
vil espanyola, concretament d’una 
instal·lació militar de l’exèrcit de 
la República que va estar en fun-
cionament entre 1937 i gener de 
1939. Fins aquí el que en sabíem i 
havíem vist, però la sorpresa ha es-
tat veure les restes de l’edifici com-
pletament enrunades amb molta 
mala fe o “mala bava”, de segur 
obra d’un vàndal. 

Retornem, després d’un tram 
d’ampla i bona pista, que és l’ha-
bitual de pujada dels vehicles, fins 
que trenquem a l’esquerra en la 
cruïlla senyalitzada com “Camí 
de Can Brunet”, un petit i molt 
bonic sender que ens endinsa pel 
bosc de frondosa vegetació, i per 
tant ben ombrívol, que baixa en 
ziga-zaga a la zona de Can Venta-
iols o Cal Gaies. Al remuntar fins 
on havíem deixat els cotxes pas-
sem pel límit on arribà el paorós 
incendi forestal del juliol de 2015 i 
en podem observar els seus devas-
tadors efectes.

Distància recorreguda, 8’1 km. 
Desnivell acumulat, 283 m. Altitud 
min/màx, 451/626 m. Temps net de 
camí, 2,30 h. Participants, 9. Des-
prés de la sortida prevista avui per 
Montserrat, la propera no serà fins 
al dijous 7 de gener de 2021.

Veterans Uecanoia
Foto: Joan Mollà

Ocisport compleix 20 anys i 
encara la temporada 2021 en 
plena forma

Ocisport, des de fa 20 anys, ha 
estat a l’epicentre de la comu-

nitat ciclista i del running d’Espa-
nya, tot mitjançant l’organització 
d’esdeveniments esportius. Però 
cal destacar que Ocisport no és 
només una empresa d’esdeveni-
ments, sinó que també és propie-
tària de la plataforma d’inscripci-
ons de TicketOci i de la productora 
de comunicació Outdoor Time.

Anualment acumula xifres sig-
nificatives: 100.000 inscripcions 
a l’any a través de la plataforma 
TicketOci, 50.000 esportistes usua-
ris a la base de dades de ciclisme i 
runnning. Més de 1.000.000 d’es-
pectadors anuals en els seus esde-
veniments, amb més de 40 cites, 
i amb una participació de més de 
100.000 esportistes de perfil divers 
que van des de l’elit mundial de 
cadascuna de les disciplines al més 
popular a la recerca d’experiències 
i reptes esportius.

Amb un creixement 
sostingut, Ocisport ha fet 
història en l’organització 
de grans cites esportives

Ocisport ha organitzat, en les 
últimes dues dècades, els Campi-
onats del Món de Mountain Bike 
UCI a Vallnord (Andorra), set Co-
pes del Món de Mountain Bike 
UCI, tres Mundials d’Skyrunning i 
portar el prestigiós festival Sea Ot-
ter Classic, des d’USA fins a Euro-
pa, per organitzar-lo en exclusiva.

Fa uns dies s’anunciaven les da-
tes de la propera edició de la Sea 
Otter Europe a Girona (del 24 al 26 
de setembre), també s’han confir-
mat les del Buff Mountain Festival 
(del 9 al 12 de juliol) que portarà 
el Campionat del món de Skyrun-
ning a la Vall de Boí, i en pocs dies 
es coneixerà el calendari complet 
per a la temporada 2021, amb im-
portants novetats.

Ocisport manté una salut 
de ferro, i es prepara per 
a la següent temporada 
amb més energia que mai

Sota el lema “We Unleash 
Emotions”, l’equip sap que l’orga-
nització d’esdeveniments espor-
tius i d’entreteniment no és indis-
pensable per a la vida, però totes 
les emocions que desencadenen 
mitjançant la seva pràctica són el 
que veritablement dona sentit al 
nostre dia a dia.

En paraules d’Albert Bal-
cells, CEO i fundador d’Ocisport, 
“aquest 2020 ha estat complicat, 
però de la mateixa manera que 
hem pogut mantenir una part del 
calendari aplicant els protocols an-
ti-covid i establint els aforaments 
autoritzats, estem convençuts que 
la temporada 2021 només pot ser 
millor i el nostre compromís amb 
els esportistes, institucions i patro-
cinadors segueix sent el mateix: fer 
les coses bé”.

Prova de la Copa del Món de MTB a Vallnord / Foto: Vallnord Pal Arinsal.

OK Lliga: Igualada HC 5 - Club Hoquei Mataró 1
Bon paper dels igualadins

HOQUEI PATINS

La dotzena jornada de l’OK Lliga 
ha situat l’Igualada Rigat HC en 

la 9a posició; l’equip que suma més 
derrotes que encerts en aquest 
tram de lliga, va fer un bon paper 
davant un Mataró que ocupa la 
part baixa de la classificació.

El partit començava amb els 
visitants obrint el marcador, però 
amb la immediata reacció igua-
ladina. Va ser el jove Yeste qui va 
empatar el joc i va signar el segon.

A la represa de la segona part 
Baliu engaltava el tercer gol als vi-

sitants donant la seguretat neces-
sària per encarar el partit i fer-se 
amb el control del joc. Abans del 
xiulet final Palau i Bars van fer pu-
jar dos gols més al marcador.

El proper partit dels igualadins 
serà diumenge a casa del Club Patí 
Voltregà, equip que ocupa el sisè 
lloc de la classificació.

Van jugar per l’IHC: Elagi 
Deitg, Ton Baliu (1), Bernat Yeste 
(2), Roger Bars (1), Tety Vives, Sergi 
Pla, Marc Palau (1), Aleix Marimon, 
Gerard Riba i Guillem Torrents. 

La cursa “El sant Dipòsit”, fusió de la Sant 
Silvestre i la pujada als Dipòsits
ATLETISME

Ja es poden fer les inscripcions, 
que són gratuïtes, per participar 

a la cursa atlètica “El sant Dipòsit”, 
i és que des d’Esports Vilanova del 
Camí han aguditzat l’enginy i han 
fusionat dues de les curses amb més 
solera al municipi, la Sant Silvestre 
i la Pujada als Dipòsits, en una sola 
activitat “El Sant Dipòsit” adaptada 
a la nova situació sanitària.

La cursa es podrà fer els dies 22, 
23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 
4, 7, 8, 9 i 10 de gener de 2021, en 
diferents formats, corrent o cami-
nant. L’horari per fer-la és lliure, tot 
i que es recomana que sigui de 9:30 
a 12:00 h i de 15:30 a 17:30 h.

Les persones que vulguin fer-
la de forma competitiva haurà de 
descarregar-se l’APP Strava, on es 
podran trobar els dos recorreguts.  

Per qualsevol modalitat, el punt 
de sortida serà l’exterior de la zona 

esportiva Can Titó. Trobareu el punt 
marcat. 

El recorregut curt i directe és de 
2,2 km; i el llarg, que passa per Can 
Bernades, és de 4,6 km.

L’activitat es podrà desenvolu-
par de forma individual, familiar, o 
bé en petits grups de màxim 6 per-
sones, respectant la normativa i les 
restriccions de Salut.

Foguera a l’esplanada dels 
dipòsits

Els dies 24 i 31 de desembre i el 
10 de gener al matí, hi ha previst 
realitzar una foguera commemora-
tiva a l’esplanada del dipòsit. En ar-
ribar trobareu la carpa Jocnet amb 
un punt d’aigua per l’arribada dels 
participants. El punt estarà actiu 
tots els dies de 9:30-12h i de 15:30 
a 17:30h, i els dies 24 i 31 de desem-
bre i 10 de gener, la carpa només hi 
serà al matí.

Una altra novetat d’aquesta cur-
sa és que els participants podran 
esmorzar o berenar al dipòsit per 1 
euro. Caldrà que l’encarreguin prè-
viament en qualsevol dels establi-
ments adherits a la prova i el passin 
a recollir a l’hora acordada, mos-
trant el justificant d’inscripció.

Per a més informació podeu 
contactar amb Esports, al 93 805 
4411 extensió 1, o per correu elec-
trònic esports@vilanovadelcami.cat   

Assemblea de socis del Club Excursionista 
UECANOIA
Aquest ha estat un any ben 

boig per la societat en gene-
ral i, com no podia ser d’una altra 
manera, també ho ha estat per la 
UECANOIA.

Tot i  amb això, durant aquest 
2020 s’han fet cursos de muntanya, 
de reparació de material, xerra-
des tècniques, s’ha participat en 
algunes curses (de les poques que 
s’han mantingut al calendari), s’ha 

fet créixer l’Escola Esportiva, cam-
paments d’estiu, etc, i clar, ara és 
l’hora de posar-ho en comú amb 
els socis de l’entitat.

El proper 22 de desembre, a les 
19:30h en primera convocatòria i a 
les 20:00 en segona convocatòria, 
es durà a terme l’Assemblea anual 
de socis del Club Excursionista UE-
CANOIA. Tots els socis/es que vul-
guin saber la marxa del club, que 

tinguin dubtes, propostes, i que 
vulguin conèixer als responsables 
de cada secció aquest és un bon 
moment.

L’assemblea es durà mantenint 
les mesures de protecció recoma-
nades i és per això que es prega 
l’ús de mascareta en tot moment 
i de no deixar el lloc assignat a la 
sala fins l’hora de marxar.
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Tercera Divisió: CF Igualada 1 - CE Europa 1
Empat amb molts mereixements
FUTBOL

Els blaus van completar un 
gran partit davant del líder i 

van aconseguir un punt de molt 
mèrit.

El líder de la 3a Divisió visita-
va Les Comes amb la intenció de 
seguir invicte. En canvi, els iguala-
dins volien capgirar la mala ratxa 
de resultats de les passades qua-
tre jornades de competició.

L’Europa es caracteritza per la 
seva contundència en atac i calia 
que els anoiencs no cometessin 
errors a prop de la pròpia àrea. 
Un enfrontament molt compli-
cat que calia encarar amb opti-
misme, i així va ser, amb un inici 
immillorable per als locals, amb 
gran domini dels igualadins, que 
es trobaven molt còmodes amb la 
pilota, tancant l’Europa a la seva 
pròpia àrea.

Amb aquest panorama, al 
minut 12, Genís es va endinsar 
a l’àrea rival, va fer una magní-
fica centrada per Huertas, que 
amb un cop de cap inapel·lable 
marcava l’un a zero. L’equip es 
trobava bé, però calia no abaixar 
la guàrdia davant la gran quali-
tat del rival. Els blaus van estar 
molt bé, però una gran acció de 
l’extrem visitant va provocar el 

gol de l’empat. A partir d’aquest 
moment el partit va calmar-se, 
gràcies al joc de l’equip de Cabes-
tany, que va disposar de diferents 
aproximacions que no van acabar 
en gol. S’arribava al descans amb 
bones sensacions, però sent cons-
cients que els segons 45 minuts 
serien durs.

A la represa, la tònica va ser 
molt similar i els blaus van por-
tar la batuta del joc, amb grans 
aproximacions que tant el por-
ter visitant com el pal van poder 
refusar. Semblava mentida que 
no entrés el segon. No obstant 

això, els escapulats feien gala de 
la seva categoria i generaven pe-
rill en escassos contracops. Seguir 
aquesta tendència podria signifi-
car el triomf local, però finalment 
la defensa barcelonina va resistir 
i el duel va acabar amb l’un a un.

L’Igualada suma el desè punt 
de la temporada i la setmana 
vinent es disputarà el darrer par-
tit de lliga de l’any, en què els 
blaus visitaran Vilafranca per ju-
gar, de nou, davant un conjunt 
capdavanter de la competició.

Pere Santano

MOTOR Joan Vidal

Original, esportiu i divertit
MINI Clubman John 
Cooper Works ALL4 Aut.

Estem al volant d’un cotxe molt 
especial. Primer per la peculi-

ar zona d’accés al maleter de 360 
litres de capacitat amb una origi-
nal doble porta, que en realitat 
configura al Clubman en un model 
de 6 portes. Segon, per ser el MINI 
més potent de la història, que tam-
bé està disponible en el MINI SUV 
Countryman. I tercer per mantenir 
l’ADN de la marca, cosa que es tra-
dueix en una divertida conducció, 
especialment quan la carretera es 
transforma en trams amb molts 
revolts, aleshores al MINI se li pot 
treure tot el potencial que està 
disposat a donar-nos en qualsevol 
situació, per la potència i la segu-
retat que transmet la tracció a les 
quatre rodes.

Com ja hem vist en cada reno-
vació de la gamma MINI, ara les 
òptiques posteriors reprodueixen 
el disseny de la bandera britànica, 
la Union Jack. També és de nova 
realització la graella frontal, que 
complementa amb els fars de LED, 
la presa d’aire més gran, uns fal-
dons laterals exclusius per aquesta 
novetat. També el color del sos-
tre, les carcasses dels retrovisors 
i les bandes decoratives, que van 
pintades en color negre en aquest 
cas. A més, es pot optar per unes 
precioses llantes de 19 polsades en 
opció que deixen veure les pinces 
de fre en vermell, al més pur estil 
esportiu.

A l’interior continua l’emoció 
que transmeten les línies exter-
nes amb els seients esportius que 
porten integrats els reposacaps. 
També són especials per al MINI 

Clubman JCW la decoració en ne-
gre per tot el quadre d’instrumen-
tació, el sostre en color antracita 
i la pantalla de 8’8 polsades amb 
múltiples funcions d’infoentrete-
niment que combina amb les ori-
ginals tecles repartides per tot el 
quadre per al control de tots els 
elements de confort de dins de 
l’habitacle. Particularment, m’en-
canta l’ambientació interior, que 
en Clubman JCW prioritza encara 
més l’esportivitat.

Per si no fos prou l’encant 
d’aquest model, al posar-lo en 
marxa es justifica el seu preu, ja 
que les prestacions que propor-
ciona el nou 4 cilindres turbo de 
306 CV de potència ajudat per una 
rapidíssima caixa de canvis Step-
tronic de 8 velocitats i el sistema 
de tracció integral ALL4 són con-
tundents, amb unes acceleracions i 
recuperacions de vertigen. El cotxe 
sempre va “sobre rail”, especta-
cular en estabilitat, frens, agilitat 
i, com que tenim la possibilitat de 
canviar de forma manual amb les 
lleves situades rere el volant, es 
pot mantenir un ritme prou alt al 
nostre gust. Però el que realment 
també m’ha sorprès és la facilitat 
de conducció i la superior como-
ditat, respecte altres models de la 
gamma MINI, que podem escollir 
entre Sport i Confort. Molt emoci-
onat, la veritat!

Cilindrada: 1.998 cc / Potèn-
cia: 306 cv / Tracció: integral / Pes: 
1.625 kg / Consum homologat 
WLTP: 8,1 l/100 km / Acceleració 
0 a 100 km/h: 4,9 segons / Preu: 
47.300 euros.

1a Nacional: CF Igualada 1 - Vic Riuprimer Refo 1
Empat amb un gran joc

FUTBOL

Les blaves van demostrar grans 
sensacions, anant de menys a 

més, però no van poder culminar 
la remuntada en un duel entre dos 
equips de la part alta de la classi-
ficació. Ambdós conjunts estaven 
empatats a punts i volien desfer 
aquest empat tècnic al camp de 
Les Comes, que lluïa a la perfecció.

El conjunt vigatà destaca pel 
seu gran atac, que obligava les 
blaves a estar ben concentrades 
durant els noranta minuts.  Les 

igualadines volien recuperar sen-
sacions, després de caure davant 
el Levante Las Planas a la jornada 
8, tot i que l’inici de partit va ser 
el pitjor possible, ja que, als trenta 
segons de joc, un xut des de fora 
l’àrea de les visitants va significar 
el zero a un.

Però l’equip no es va enfon-
sar i, tan sols un minut més tard, 
Mar va tenir l’empat a les seves 
botes, però no va saber definir. El 
duel es calmava, després d’un co-
mençament atípic. Hi havia molta 

intensitat, però no tantes arriba-
des. Calia tenir el cap fred i seguir 
treballant per capgirar el resultat. 
Amb el pas dels minuts, les blaves 
van tenir tímides aproximacions, 
que no es van convertir en gol per 
la falta de contundència. S’arri-
bava al descans amb un marcador 
advers, que es podia remuntar.

A la segona meitat calia do-
nar-ho tot i l’equip va fer un pas 
endavant. Això es va reflectir so-
bre el terreny de joc i les ocasions 
blaves s’anaren succeint. Així va 
ser com, al minut 55, Ari va fer 
una gran cavalcada per banda i 
va definir increïblement, per tot 
l’escaire. Un empat més que me-
rescut.

El conjunt igualadí va seguir 
insistint, i tant Pauli com Marina 
van disposar de grans ocasions 
de gol per poder-se emportar els 
tres punts. Malauradament, no 
va poder ser i es va acabar l’en-
frontament amb el repartiment 
de punts. 

La setmana vinent les anoien-
ques visitaran el Nou Sardenya per 
jugar contra el CE Europa.

Pere Santano

Entrenament de l’Esquiador2020 exclusiu 
per noies
CURSES DE MUNTANYA

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

format virtual.
Dissabte vinent dia 19, i 

aprofitant el canvi de confina-
ment de municipal a comarcal, 
s’organitza des del Club Excur-
sionista UECANOIA un entre-
nament pel circuit de #trail de 
10km de l’ #EsquiadorVirtual ex-
clusiu per noies.

El guiatge serà per part de les 
dues cracks de la UECANOIA Mar-
ta Segura i Georgina Gabarró i es faran diversos grups segons partici-

pants i ritmes.
Cal una inscripció prèvia a 

https://www.uecanoia.cat/activitat/
entrenament-esquiador-noies/

El lloc de trobada serà l’avin-
guda Unió, 60, a les 9 del matí. El 
recorregut és de 10,2 km.

És obligatori l’ús de mascareta 
per abans de començar i al finalit-
zar l’activitat. L’activitat es realitza-
rà seguint les normes de seguretat 
establertes per les activitats a l’aire 
lliure.

Cada noia pot dur, si vol, com 
a màxim un acompanyant masculí.
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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

Bon resultat d’Aina Munné al I Trofeu Nacional Ciutat de Cunit
PATINATGE ARTÍSTIC

El passat 7 de desembre es va 
celebrar el I Trofeu Nacional 

Ciutat de Cunit per als patina-
dors catalans que no van parti-
cipar als Campionats d’Espanya 
per motius del covid,  celebrats 
paral·lelament a Cunit. 

La Federació Espanyola va 
convidar a aquest trofeu l’Ai-
na Munné González, patinadora 
sènior del PA Piera, que va ob-
tenir una excel·lent 5a posició. 
Amb aquest Trofeu Nacional es 

dona per finalitzada una tem-
porada molt dura per la situa-
ció sanitària, amb entrenaments 
que no han estat en les millors 
condicions: intermitents i sense 
una continuïtat. 

Cal felicitar l’Aina Munné i 
el gran equip tècnic format per 
Begoña  Hornero i Sergio Ca-
nales, a més d’agrair al tot el 
club el seu suport, connectats 
des de casa, donant-los forces. 
Seguirem treballant més forts 
que mai!

T’has quedat sense 
L’Enllaç?

No et quedis sense 
llegir-lo:

www.latossa.com
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CINEMA DE TOUS
Erase una vez en Hollywood. Dia 19 a les 17.30 h.. VOSE.

Regreso a Hope Gap. Dia 20 a les 17.30 h.

A dos metros de ti. Dia 20 a les 19.05 h.

■ ATENEU CINEMA
Las niñas. Cicle Gaudí. Avui dia 17 a les 20.00 h.

Wonder Woman 1984. Dies 18 i 23  a les 19.00 h. Dies  19 i 20 a les  16.00 h i  19.15 h. 

19.00 h. Dia 24 a les 17.00 h (V.O.S.E.). No recomanada a menors de 7 anys.

Wonder Woman 1984. EEUU, 2020. Ciència ficció. Direcció: Patty Jenkins. Intèrprets: 
Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Gabri-
ella Wilde, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Penelope Kapudija, Kelvin Yu, Bern Collaco, 
Shane Attwooll, Lyon Beckwith, Kosha Engler, Constantine Gregory, Jamaal Burcher. 
1984, en plena guerra freda, Diana Prince, coneguda com a Wonder Woman s’enfron-
ta a l’empresari Maxwell Lord i a la seva antiga amiga Barbara Minerva / Cheeta, una 
malvada que posseeix força i agilitat sobrehumanes.

Las niñas. Espanya, 2020. Drama. Direcció: Pilar Palomero. Intèrprets: Andrea Fan-
dos, Natalia de Molina, Zoe Arnao, Julia Sierra, Francesca Piñón, Carlota Gurpegui, 
Ainara Nieto. Celia, una nena d’onze anys que viu amb la seva mare a Saragossa, ha 
crescut sense qüestionar mai res d’allò que l’envolta. L’arribada de la Brisa a l’escola 
de monges on estudia i la seva nova amistat amb un grup de noies més grans que ella 
l’empeny cap a una nova etapa de la seva vida: l’adolescència. En aquest viatge, en 
l’Espanya de les Olimpíades i l’Expo de Sevilla, la Celia descobreix que la vida està feta 
de moltes veritats, però també d’algunes mentides.

A dos metros de ti. EEUU, 2019. Drama romàntic. Direcció: Justin Baldoni. Intèrprets: 
Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parmin-
der Nagra, Claire Forlani, Kaleb Williams, Evangeline Hill, Gary Weeks, Ariana Guerra, 
Emily Baldoni, Cynthia Evans, Jim Gleason, Todd Terry. Stella Grant és la típica jove de 
17 anys, enganxada al portàtil i adora els seus amics, però la malaltia que pateix fa que 
passi molt de temps ingressada, tenint una vida plena de rutines, límits i autocontrol. 
A l’Hospital coneixerà l’encantador Will Newman que posa a prova a tothom.

Erase una  vez en Hollywood. EEUU, 2019. Thriller. Direcció: Quentin Tarantino. Intèr-
prets: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, 
Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis, 
Luke Perry, Lorenza Izzo, Michael Madsen, Zoe Bell, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, 
Damon Herriman. Hollywood, anys 60. L’estrella d’un western televisiu, Rick Dalton, 
intenta adaptar-se als canvis del medi al mateix temps que el seu doble. La vida de 
Dalton està lligada completament a Hollywood, i és veí de la jove i prometedora actriu 
i model Sharon Tate, que acaba de casar-se amb el prestigiós director Roman Polanski.

Regreso a Hope Gap. Regne Unit, 2020. Drama. Direcció: William Nicholson. Intèrprets: 

Annette Bening, Bill Nighy, Aiysha Hart, Josh O’Connor, Nicholas Burns, Rose Keegan, 
Sally Rogers, Steven Pacey, Nicholas Blane, Derren Litten, Ryan McKen, Ninette Finch, 
Joel MacCormack, Anne Bryson. Edward pren la decisió de  deixar la seva dona Grace, 
després de 29 anys de matrimoni. A partir d’aquella moment cada un d’ells, a la seva 
manera, buscarà com refer la seva vida en un petit poble costaner prop dels penya-se-
gats de Hope Gap.

Nieva en Benidorm d’Isabel Coixet
Pluja seca

“Las niñas”, de Pilar 
Palomero, avui dijous a 
l’Ateneu Cinema 
IGUALADA

Nova cita avui dijous, a partir de 
les 20.00 h, en sessió única d’un 

nou film programat pel Cicle Gaudí, 
impulsat per l’Acadèmia del Cinema 
Català.

En un total de 65 pobles i ciutats 
de Catalunya és projectarà aquest 
film, guanyador de la Bisnaga d’Or 
a la Millor pel·lícula espanyola en la 
passada edició del Festival de Málaga.

“Las niñas”, l’aclamat debut a la 
direcció i també en el guió de Pilar 
Palomero, ens submergeix en un relat 
generacional que destaca per la seva 
representació del món femení. 

El film ens presenta la Cèlia, in-
terpretada per la jove actriu Andrea 
Fandos, una nena d’onze anys que 
viu amb la seva mare a Saragossa, 
on ha crescut sense qüestionar-se res 

d’allò que l’envolta. L’arribada de la 
Brisa, interpretada per Zoe Arnao, 
a l’escola de monges on estudia i la 
seva nova amistat amb un grup de 
noies més grans que ella l’empeny a 
una nova etapa de la seva vida cap a 
la adolescència.

En aquest viatge iniciàtic, en què 
hi juga en l’entorn l’Espanya de les 
Olimpíades i l’Expo de Sevilla, la Cèlia 
descobrirà que la vida està feta de 
moltes veritats, però també d’algunes 
mentides.

Les entrades per a aquesta sessió 
cal adquirir-les preferentment a tra-
vés de la web www.ateneucinema.
cat.

L’excepció del toc de queda al 
retorn al domicili des dels diferents 
actes culturals és fins a les 23.00 h.

CineClub Ateneu

La darrera cinta d’Isabel Coixet ens 
presenta un oficinista bancari, 

Peter Riordar (Timothy Spall), soli-
tari i esquerp, que decideix viatjar 
a Benidorm per retrobar-se amb el 
seu germà quan és forçat a plegar 
de la feina. Un cop arribat a l’ho-
tel s’adona que el seu germà aca-
ba de desaparèixer i quan inicia la 
seva recerca entra en contacte amb 
Alex (Sarita Choudhury), una dona 
cabaretera que treballa en un club 
d’oci nocturn regentat pel germà 
esvaït. El film participa d’una trama 
de cinema negre, la qual recorda 
el plantejament de El tercer home 
(1945) de Carol Reed i guió de Gra-
ham Greene. Fins i tot el taciturn 
protagonista acaba seduït per Alex, 
la genuïna figura de femme fata-
le del thriller. Es tracta d’una dona 
madura que incorpora una femini-
tat esclatant i rotunda, amb l’exhi-
bició d’acrobàcies d’índole sexual 
inclosa, que sembla emular el cine-
ma fetitxista de Bigas Luna.

L’entorn de la ciutat de Beni-
dorm, ciutat desangelada fora de 
temporada, repoblada precària-
ment pels jubilats de l’Imserso i tu-
ristes britànics de borratxera, esde-
vé un marc poc agraït per una his-
tòria d’amor tardoral. La presència 
de Carmen Machi, que interpreta 
una excèntrica cap de la policia amb 
profusió de cites de l’escriptora Sil-
via Plath, aporta un to de comèdia 
berlanguiana ficat amb calçador. Un 

altre paper secundari, interpretat 
per Ana Torrent, com a netejadora 
d’hotel, apareix constantment fo-
ra de lloc, presència que es podria 
entendre com una bonificació del 
cinema d’Almodóvar.

El flanc poètic, des del títol i la 
seva resolució en un moment do-
nat, a l’obsessió meteorològica del 
protagonista, o el cor de jubilats a 
la platja amb una cançó que esdevé 
leiv motiv musical del film, resulta 
francament decebedor. La denún-
cia social de la ignominiosa  pressió 
dels bancs sobre els clients morosos 
a l’arrencada del film queda arraco-
nada un cop l’acció es trasplanta a 
Benidorm. I quan juga en els codis 
del cinema negre mai entra a fons 
ja que juga un to superficial i lleu-
ger, com una subtrama de corrupció 
local que no acaba d’emergir mai. 
Tot i les bones intencions de fer un 
cinema d’atmosfera melancòlic, ro-
màntic i sensible, el resultat final 
acaba sent tan insuls com tronat.

Joan Millaret Valls




