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En marxa el programa 
Igualada Mentoring, 
on micropimes i 
autònoms reben ajut i 
assessorament d’altres 
professionals a través 
del mentoratge

Pàg. 12

Vilanova del Camí 
ha participat 
activament en l’estudi 
d’investigació, Certify.
Health, i els resultats 
estableixen que un 
12% dels participants  
ha desenvolupat 
anticossos

Pàg. 4 

Josep Elias i Farré 
autor del llibre “El 
Circ a Igualada, 1883-
2020”; un recull de  
notícies i anècdotes 
relacionades amb 
la presència dels 
diferents circs que han 
visitat Igualada

Pàg. 17

El Carnaval 2021, 
des de casa

El Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 

d’Igualada ha donat a conèixer el 
format del Carnaval 2021, rein-
ventant la festa sense rua i amb 
concurs de disfresses per Instra-
gram. Es manté el concurs de pre-
gons que es llegirà per les xarxes 
el 13 de febrer. Hi haurà premis 
per a les diferents categories esta-
blertes i també per al guanyador 
del pregó.   Pàg. 5

Els Traginers celebren els Tres Tombs

El Gremi de Traginers d’Igualada va celebrar el cap de setmana passat el 199è aniversari de les festes gremials. Enguany i adaptat a la situació 
sanitària, van fer uns actes simbòlics sense cap animal, i en un format reduït. Els actes principals van tenir lloc diumenge, a la basílica de Santa 

Maria on, un cop celebrat l’ofici del patró, dins l’església i de forma simbòlica, es van onejar les banderes al so de la Patera i la colla del Ball de 
Bastons d’Igualada va fer ofrena amb alguns dels seus balls. Els organitzadors sumen ara els seus esforços per poder celebrar, l’any vinent, els 200 
anys de la festa.   Pàg. 3

Projecte d’aprofitament 
del biogàs que es genera a 
l’abocador de Can Mata 

El dipòsit controlat de l’abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola, 
produirà biometà a partir del biogàs que es genera a les instal·lacions. 

El projecte s’ha acordat amb les empreses Ferrovial Servicios, Waga Ener-
gy i Nedgia, i convertirà aquestes instal·lacions anoienques en el primer 
dipòsit controlat de l’estat en disposar  de la tecnologia de purificació 
Wagabox.   Pàg. 21

Una cinquantena de ciclistes 
roden per una mobilitat 
segura a Igualada

Dissabte  va tenir lloc la tercera bicicletada reivindicativa per una 
mobilitat sostenible i segura a Igualada; en l’acció hi van partici-

par ciclistes urbans de diferents edats, que van rodar pels carrers de la 
ciutat per demanar una mobilitat sostenible i segura i increment dels 
carrils bici que millorin la connectivitat, també amb els pobles i barris 
veïns.   Pàg. 10
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- Calaf: 93 869 85 12
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- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30

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

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

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

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

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

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

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

Avui dijous, dia 21 de gener: Secanell, Òdena, 84.
Dia 22: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 23: Bausili, Born, 23.
Dia 24: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Casas Verdés, Soledat, 
119 (22-9 h).
Dia 25: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 26: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 27: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 28: La Creu, Pl. de la Creu, 7.

FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  - www.funerariaanoia.cat
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Simbòlics Tres Tombs, sense cap animal per primer cop, 
en un format respectuós i reduït
IGUALADA

Dissabte passat, el tradicio-
nal dispar de morterets i el 

repic de campanes anunciaven el 
tret de sortida al 199è aniversa-
ri de les festes gremials organit-
zades per l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada. A causa de les 
circumstàncies actuals, les dues 
banderes gremials van presidir el 
balcó de l’Ajuntament d’Igualada 
durant tot el dia. 

L’endemà diumenge, 17 de ge-
ner, i a la basílica de Santa Maria 
va tenir lloc el solemne ofici en 
honor a sant Antoni Abat, l’afo-
rament del qual va ser limitat i es 
va celebrar amb totes les mesu-
res sanitàries actuals. L’ofici fou 
concelebrat per mossèn Francesc 
Xavier Bisbal i predicat per mos-
sèn Eduard Flores, i va incloure, 
com sempre, la típica benedicció 
dels panets. També es va comptar 
amb la participació del cor Exau-
dio, que va omplir el ritual amb els 
seus cants i amb la interpretació 
dels Goigs de sant Antoni, acom-
panyats de l’orgue.

Seguidament, dins de la basí-
lica i de forma simbòlica, es van 
onejar les banderes al so de la Pa-
tera i la colla del Ball de Bastons 
d’Igualada va fer ofrena amb al-
guns dels seus balls. 

I per últim, es van realitzar 
uns “tres tombs” també simbòlics 
acompanyats del Valset interpretat 
amb orgue, flabiol i tamborí, amb 
la tradicional benedicció al tercer 
tomb. La modesta comitiva, encap-
çalada pel Fanal, anava seguida de 

la imatge de Sant Antoni, la ban-
dera gran i la bandera petita.

En un format sense cap ani-
mal per primer cop en la història 
de l’entitat, respectuós i reduït, 
la Festa suma així un any més, i 
afronta amb entusiasme i il·lusió 
els seus propers dos-cents anys de 
celebració ininterrompuda.

L’Antic Gremi de Traginers 
dona les gràcies a l’Ajuntament 

d’Igualada, a la parròquia de San-
ta Maria per la seva dedicació en 
l’acte i pel fet d’obrir-nos les por-
tes, així com agrair la tasca dels 
mitjans de comunicació, la impli-
cació de les entitats i de totes les 
persones col·laboradores.

D’altra banda, aprofitem tam-
bé per avançar que el següent acte 
organitzat pel Gremi, i previst per 
al dissabte 30 de gener al Teatre 

Municipal l’Ateneu, serà la pre-
sentació del conte “Us sumeu a la 
festa?”, mentre que el concert de 
música de pel·lícules, amenitzat 
per la Banda de Música d’Iguala-
da, queda ajornat fins a proper 
avís.

Es manté amb èxit, però, la 
16a edició del Concurs de Dibuix 
Infantil adreçat a les escoles de 
la ciutat i el 41è Concurs de Foto-

grafia organitzat amb l’AFI, obert 
a tothom que ho desitgi. Prope-
rament oferirem més informació; 
mentrestant podeu consultar-ne 
les bases a la web de l’entitat i us 
animem a participar-hi: www.gre-
mitraginersigualada.com

Antic Gremi de Traginers
Fotos: Manel Marimon i Gomis, 

Josep Rovira
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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

L’Hospital Clínic i l’IDIBASP valoren 
l’experiència Certify.Health a Vilanova 
i a les farmàcies de la conca
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Hospital Clínic i l’Institut d’In-
ves t igac ions  B iomèdiques 

August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en 
col·laboració amb els ajuntaments 
i els centres de salut de la Conca 
d’Òdena, han portat a terme el 
Certify.Health, un projecte supor-
tat per l’Institut Europeu d’Inno-
vació i Tecnologia que té com a 
objectiu desenvolupar certificats 
mèdics digitals que recullin infor-
mació sobre cada persona en rela-
ció amb la COVID-19.

Vilanova del Camí ha partici-
pat activament en l’estudi d’inves-
tigació, Certify.Health, aprovat per 
un Comitè d’Ètica de la Investiga-
ció i d’acord amb la legislació vi-
gent (Llei d’Investigació Biomèdica 
14/2007).

El projecte Europeu Certify.
Health ha fet diferents campanyes 
de tests serològics a Vilanova del 
Camí.

La primera campanya es va fer 
el 5, 6 i 7 d’octubre a la carpa an-
nexa al CAP de Vilanova del Camí i 
es van fer 1400 tests. Durant el mes 
d’octubre i novembre també es van 
fer els tests a la residència Amavir. 

A partir del 26 d’octubre, l’es-
tudi Certify.Health va sumar la col-
laboració del Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona (COFB) i es va 
ampliar la campanya de testeig a 
15 farmàcies de la Conca d’Òdena, 
que van realitzar 2.200 tests.

Les tres farmàcies de Vilanova 
del Camí: Mora Font, Masana i Se-
bastià Casas, van participar en el 
projecte i van realitzar un total de 
425 tests serològics.

Del 14 al 19 de desembre es va 
fer la tercera campanya emmarca-
da en el projecte europeu Certify.

Healt. L’ajuntament de Vilanova 
del Camí va posar a disposició de la 
ciutadania 3.000 tests més.

Aquests tests serològics indi-
quen si es tenen infeccions actives 
(IgM) o si s’han superat infeccions 
(IgG) del coronavirus SARS CoV-2 i, 
per tant, s’han desenvolupat anti-
cossos que podrien proporcionar 
immunitat.

Un 12% de la població ha 
desenvolupat anticossos 

Una vegada finalitzada la cam-
panya, l’Hospital Clínic va organit-
zar, el 22 de desembre, una sessió 
informativa per valorar l’experièn-
cia del projecte Certify.Health i els 
tests serològics realitzats a Vilano-
va del Camí i a les farmàcies de la 
Conca d’Òdena. La sessió es va fer 
per videoconferència.

La sessió informativa va comen-
çar amb una benvinguda per part 
d’Isaac Cano, membre de l’IDIBAPS 
i professor associat de l’Escola de 
Medicina de la Universitat de Bar-
celona, i de l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte.

Josep Roca, de l’Hospital Clínic, 
va fer una introducció a les proves 

serològiques i la Covid-19 i la Dra. 
Ma José Garcia, directora del CAP 
de Vilanova del Camí, va parlar de 
l’experiència del projecte al muni-
cipi, oferint dades concretes sobre 
IgG i IgM.

Segons van explicar els experts 
durant la sessió de valoració de la 
campanya, sabem que un 63% de 
les persones que es van fer les pro-
ves a la residència AMAVIR --que 
va ser un dels focus més virulents 
del territori, amb una alta mortali-
tat-- van donar positiu en IgG, és a 
dir, que han desenvolupat anticos-
sos contra la malaltia. Una immu-
nitat, però, que no es pot assegu-
rar quant de temps serà efectiva.

En el cas de la campanya a la 
carpa de Creu Roja, el passat mes 
d’octubre, aquest percentatge és 
del 13% i a les farmàcies el resultat 
de persones que van desenvolupar 
anticossos és de l’11%.

Durant la sessió de valoració 
també es va comptar amb el testi-
moni de Luz Fernández, farmacèu-
tica i una de les primeres positives 
de Covid a la conca, encara avui 
convalescent.

L’Ajuntament inicia una nova 
edició del projecte “Treball 
als Barris”
Permetrà oferir 5 llocs de treball per a 
persones en situació d’atur per realitzar 
tasques forestals i de jardineria

ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena ha iniciat 
aquest mes de gener un nou pla 

d’ocupació municipal, en el marc 
del projecte Treball als Barris 2020, 
que donarà formació i experiència 
laboral en l’àmbit del medi natural 
a persones en situació d’atur no 
perceptores de prestació contri-
butiva.

El programa contempla dues 
accions. La primera, en què hi par-
ticipen 6 persones beneficiàries de 
l’ajut, són els tallers formatius en 
tasques forestals i de jardineria, 
que s’està realitzant des del 30 
de desembre, amb una durada de 

prop de 2 mesos. La segona ac-
tuació és l’anomenada “Condici-
onament del medi natural”, que 
contempla la contractació durant 8 
mesos de 5 operaris forestals d’en-
tre els alumnes formats per dur 
a terme tasques forestals i de jar-
dineria al municipi.

El programa està impulsat i fi-
nançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i cofinançat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social-Servicio Público 
de Empleo Estatal amb una dota-
ció de 71.172,05 euros.

La megapanera del sorteig 
de Reis de Vilanova Comerç 
ja té guanyador 

VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova Comerç ha tornat a 
repetir aquest Nadal una de les 

campanyes que premien la fideli-
tat dels clients. Amb la col·labora-
ció dels establiments associats van 
tornar a fer un gran lot de regals 

valorat en 600 euros. Blas Regue-
ro ha estat la persona afortunada 
que s’ha endut el premi del comerç 
vilanoví.

En total es van recollir més 
de 3.000 butlletes de compra dels 
clients de les botigues associades a 
Vilanova Comerç que participaven 
en aquesta campanya nadalen-
ca. És el quart any consecutiu que 
l’entitat incentiva les vendes de 
Nadal amb aquest Arbre Regal i 
que premia així la fidelitat dels 
clients.

En aquesta ocasió, l’establi-
ment que ha donat la megapanera 
--és a dir, la butlleta de compra 
guanyadora-- ha sigut la xarcuteria 
Mari Carmen del Mercat de Sant 
Hilari. 

El sorteig es va fer la tarda del 
5 de gener, tot just abans de l’ar-
ribada de Reis, a la terrassa del 
Restaurant Mar i Terra, a la plaça 
del Mercat. Una mà innocent es va 
encarregar d’extreure la butlleta 
guanyadora i l’afortunat ja va pas-
sar a recollir els vals de compra per 
un valor total de 600 euros.

Blas Reguero guanyador lot de nadal.

El Consell Comarcal forma 15 persones 
per ser Auxiliar d’impressió òfset i 
postimpressió i tenir noves aptituds 
professionals
El 14 de gener se’ls van lliurar els diplomes que acrediten la seva 
participació

El passat dijous, 14 de gener, el 
Consell Comarcal de l’Anoia va 

lliurar els diplomes als participants 
de la formació Auxiliar d’impres-
sió òfset i postimpressió, en el 
marc del projecte Anoia Activa, 
de la convocatòria Treball a les 
7 Comarques, subvencionada pel 
Servei Públic d’Ocupació (SOC) de 
Catalunya en el marc dels Progra-
mes de Suport al Desenvolupa-
ment Local.

Aquesta ha estat la 3a edició 
d’aquesta formació, que té l’ob-
jectiu de capacitar els participants 
com a operaris del sector de les 
arts gràfiques, amb gran presèn-

cia a la comarca. Una formació de 
205 hores que ha comptat amb 
sessions teòriques sobre els proces-
sos d’impressió i postimpressió --a 
la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena i 
també en format online, a causa 
de les restriccions actuals-- i tam-
bé sessions pràctiques al taller de 
l’Escola del Treball de Barcelona, 
per poder aplicar els coneixements 
adquirits.

Hi han participat 15 perso-
nes, tres de les quals, fins ara, han 
aconseguit la inserció laboral i 
la formalització d’un conveni de 
pràctiques de 75 hores per a un 
altre dels participants.

El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cuadras, 
va ser l’encarregat de lliurar els 
diplomes i va afirmar que “en l’ac-
tual moment resulta d’especial 
rellevància fer costat a aquelles 
persones que presenten dificultats 
d’inserció laboral i que corren el 
risc de perllongar excessivament la 
seva situació de desocupació; amb 
iniciatives com aquesta les dotem 
de noves capacitats i aptituds i, al 
mateix temps, contribuïm a enfor-
tir un dels sectors claus per la nos-
tra economia, com és el de les arts 
gràfiques i la indústria paperera, 
punters a la comarca”.
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El Carnaval 2021, sense rua 
i amb un concurs de 
disfresses per Instagram

El Ple aprova el pressupost per a l’any 2021

CAPELLADES

Aquest dilluns s’ha aprovat el 
pressupost de l’Ajuntament de 

Capellades i els seus organismes 
autònoms, amb els vots a favor 
d’ERC i VdC, l’abstenció del PSC i els 
vots en contra de JxC i C’s.

El regidor d’Hisenda, Jaume So-
lé, va presentar els pressupostos di-
ent que “són molt reals, coneixent 
el govern del dia a dia. També som 
conscients que la Covid-19 ens els 
pot fer modificar en qualsevol mo-
ment. No augmentarem la pressió 
fiscal sobre els nostres veïns i veïnes, 
disposem d’una bona capacitat de 
finançament”.

El pressupost de l’Ajuntament 
i els seus ens, l’Escola Bressol i el 
Museu Moli Paperer és de 5.611.213 
euros amb un increment del 7,67%  
respecte l’any anterior.

L’alcalde de Capellades, Salva-
dor Vives, va detallar que “s’ha con-
feccionat un model de pressupost 
per a l’exercici 2021, que prioritza 
la despesa pública municipal en po-
lítiques socials, educatives, culturals, 
juvenils i esportives, mantenint els 
compromisos adquirits amb la ciu-
tadania quant a serveis públics de 
qualitat. En els pressupostos d’en-
guany el 12,80% està destinat a in-
versions, cofinançades i amb recur-

sos propis; a actuacions bàsiques i 
necessàries per Capellades,  desta-
cant la rehabilitació de la casa de la 
Vila i del magatzem de la Brigada 
Municipal”.

En el seu torn de paraula els re-
gidors de l’oposició van exposar el 
sentit del seu vot. El portaveu de 
Ciutadans, Valentín Guerra va mani-
festar la seva negativa al·legant que 
“nosaltres creiem que no és mo-
ment d’incrementar la inversió. Ara 
toca pujar la despesa corrent per 
ajudar a cobrir els efectes que gene-
ra la Covid-19”. Els regidors del PSC 
es van abstenir. El cap de llista Aa-
ron Alcázar va explicar com “aquest 
2021 ens passarà com l’anterior i 
haurem de fer moltes modificacions 
per adaptar-nos a la realitat que ens 
vagi marcant el dia a dia. Creiem 
que és el moment de fer un front 
comú i la prudència d’aquest pres-
supost ens sembla que treballarà en 
la mateixa línia anterior. Tot i així, 
trobem a faltar coses que nosaltres 
hem proposat”.

Finalment el número ú de Junts 
per Capellades, Marcel·lí Martorell, 
en la mateixa línia, va justificar el 
seu vot contrari. “Estem d’acord en 
la majoria de les propostes, però 
nosaltres n’hem fet arribar moltes 
i no s’han tingut en compte. Per 

això, només podem manifestar el 
nostre desacord tot i que estarem 
al costat de l’equip de govern en els 
projectes que estiguem d’acord i en 
la gestió de la Covid-19 i les necessi-
tats que es generin”. 

La representant de VdC, Susana 
Moreno, va explicar com “aquest 
pressupost serà una bona eina per 
gestionar les necessitats que ens pu-
guin sortir en aquest 2021 on tot 
indica que les de caire social seran 
una prioritat. Aquesta prioritat, 
sempre ha estat present a l’equip 
de govern. La política institucional 
no pot ser només asfaltar carrers, 
que també, sinó posar les persones 
al centre defensant l’educació, la 
cultura, els drets socials, el dret a 
l’habitatge, que son els eixos que 
marquen el nostre programa d’ac-
ció”.

El portaveu d’ERC, Àngel Sote-
ras, en la seva intervenció va agrair 
el treball conjunt en les diverses 
reunions amb la resta de grups i 
va explicar com els recursos s’han 
prioritzat en la línia que l’equip de 
govern ha considerat més oportuna 
sense renunciar a incloure propostes 
de l’oposició ja en aquesta versió 
inicial o en properes modificacions.

La sessió ordinària també ha 
servit per iniciar l’expedient que 
permeti la contractació del projecte 
executiu de la Casa de la Vila que, 
segons la subvenció de la Diputació 
de Barcelona ha d’estar finalitzat 
abans d’aquest 31 de desembre.

A l’ordre del dia també desta-
cava l’aprovació del Pla Local de Jo-
ventut, amb la unanimitat de tots 
els grups polítics.

Finalment, també es va apro-
var amb unanimitat la moció pre-
sentada per Ciutadans referent als 
serveis de l’autobús a l’estació que 
actualment es troben descoberts, 
demanant a la Generalitat que els 
assumeixi.

IGUALADA

Malgrat les restriccions existents 
per lluitar contra la pandèmia 

de Covid-19, que repercuteixen 
també en l’àmbit de la cultura, i 
especialment en la cultura popu-
lar i tradicional perquè es fa a peu 
de carrer amb la participació d’una 
gran part de la ciutadania, l’Ajun-
tament d’Igualada ha buscat altres 
maneres de poder continuar cele-
brant les tradicions, encara que 
sigui en un format diferent, per mit-
jà de les xarxes socials.

És el cas, també, del Carnaval 
d’Igualada, que enguany no tindrà 
rua, però tindrà concurs de disfres-
ses i pregó en què tothom qui vul-
gui hi podrà participar. Així, el De-
partament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada convoca el 
1r Concurs de disfresses per Insta-
gram i un concurs de pregons.

Pel que fa al concurs de disfres-
ses, s’estableixen 4 categories (in-
fantil, fins a 12 anys; jove, de 13 a 

17 anys; adults, a partir de 18 anys, 
i familiar, amb la presència d’una 
persona de més de 18 anys). Les fo-
tos han d’incloure un mínim de 2 
persones per poder participar.

Referent als premis, s’establei-
xen 6 premis de 150 euros per a ca-
da categoria. A la categoria infantil 
i jove es donarà un val de compra 
de llibres o material escolar.

El concurs estarà obert a tot-
hom que resideixi a la conca d’Òde-
na. Cal publicar les fotos del 13 al 
21 de febrer amb l’etiqueta #car-
navaligd2021. Consulteu les bases a 
la web de l’Ajuntament d’Igualada 
(https://bit.ly/3oQ96Q9) i a les xarxes 
socials d’instagram i facebook de 
culturaigualada. També es poden 
demanar a festes@aj-igualada.net.

Pel que fa al concurs de pre-
gons, hi poden participar tots els 
textos originals, inèdits i escrits en 
català expressament per a aquest 
Carnaval, amb una extensió de 2 
fulls Din A4, a una cara, lletra Arial 
12. S’enviaran per correu electrònic 
a festes@aj-igualada.net. El termini 
d’admissió acaba el dia 3 de febrer. 
El veredicte del jurat serà inapel·la-
ble. El pregó serà enregistrat i llegit 
en públic pel rei Carnestoltes a les 
xarxes socials el dia 13 de febrer. El 
premi serà de 150 euros.

L’autora de la imatge del cartell 
del Carnaval d’enguany és la disse-
nyadora igualadina Berta Cubí. Du-
rant la seva presentació, el regidor 
Pere Camps ha destacat la voluntat 
de reinventar les festes i fer ús de 
la creativitat i la imaginació per po-
der tirar endavant noves propostes i 
projectes.

La Policia Local ha aixecat 1.187 actes 
relacionades amb la Covid-19 durant 
l’any 2020 

IGUALADA

La tinenta d’alcalde Carlota Car-
ner feia balanç, ahir dimecres, 

de l’actuació de la Policia Local 
d’Igualada durant l’any 2020, en 
què va caldre gestionar els compli-
ment de l’estat d’alarma durant els 
primers trimestres i, posteriorment, 
les restriccions implementades des 
del departaments de Salut i d’Inte-
rior de la Generalitat, alhora que 
se seguia fent el control del compli-
ment de les ordenances municipals 
per garantir la convivència social a 
la ciutat. 

En relació amb les restriccions 
sanitàries motivades per la pandè-
mia de Covid-19, la Policia Local 
ha aixecat un total de 1.187 actes, 
cadascuna de les quals inclou com a 

mínim una infracció. En dades con-
cretes, la regidora s’ha centrat en 
el mes de desembre, especialment 
complex per les dates festives i la 
seva coincidència amb un moment 
delicat a nivell epidèmic. Durant 
aquest període es van denunciar 
471 infraccions, de les quals 116 va 
ser per incomplir l’obligació de l’ús 
o per l’ús inadequat de la mascare-
ta, 202 per incomplir les restriccions 
de mobilitat establertes per les au-
toritats i 51 per incomplir la distàn-
cia física interpersonal de seguretat 
en llocs públics o privats, oberts o 
tancats. 

Pel que fa al compliment de 
les ordenances municipals, durant 
el 2020 s’han interposat 278 de-
núncies, de les quals 151 (un 54%) 

han estat per consum d’alcohol a 
la via pública i 49 (un 18%) per 
portar gossos deslligats. La resta de 
denúncies estan relacionades amb 
altres accions incíviques com sorolls 
a l’interior de les vivendes, orinar a 
la via pública. 

El total d’intervencions durant 
el 2020 de la Policia Local és de 
12.823, que inclouen 99 detenci-
ons. 

Carner ha destacat que “des 
del primer dia de la pandèmia, 
l’Ajuntament reconegut i ha agraït 
infinitament la tasca del personal 
sanitari, tant de l’hospital com de 
l’atenció sanitària i d’emergències, 
però al seu costat també és impor-
tant posar en valor la tasca dels 
cossos de seguretat de la nostra 
ciutat, i especialment pel que fa a 
les meves competències, la tasca 
de la Policia Local en el control del 
compliment de les mesures sanitàri-
es en un moment tan delicat”. 

La tinent d’alcalde també agra-
ïa el comportament de la ciutada-
nia els esforços i sacrifici que ha 
comportat i està comportant la 
pandèmia i va reiterar que la ma-
joria de la població actua de mane-
ra responsable i que la tasca de la 
policia és controlar perquè no hagi 
de pagar tothom les conseqüències 
del comportament d’uns pocs.

Dades de la situació actual 
a l’Hospital Universitari 
d’Igualada
IGUALADA

Ahir dimecres des del Consorci 
Sanitari de l’Anoia es donava a 

conèixer el balanç dels darrers quin-
ze dies de l’estat de la situació a 
l’Hospital Universitari d’Igualada.

Així d’aquestes dades es des-
prèn que, els ingressats per Covid 
positiu són un total de 76 pacients, 
el que representa una mitjana de 
més de sis pacients per dia, valorant 
els ingressos dels darrers quinze di-
es. A la UCI s’hi recuperen un total 
de 13 malalts de Covid19.

Destacar també que en les úl-
times 24 hores (dades d’ahir dime-
cres) hi ha hagut vuit altes i nou 
ingressos. 

L’estat actual doncs, és que un 
43,7% de la capacitat hospitalària 

està destinada a pacients positius 
per covid, que ocupen 76 llits dels 
174 de què disposa l’Hospital igua-
ladí, i el 81,3% de la UCI està ocupa-
da per pacients positius.

Pel que fa a les dades acumu-
lades des del 8 de març i fins al 20 
de gener a l’Hospital d’Igualada hi 
ha hagut un total de 1.628 casos 
confirmats. Els casos hospitalitzats 
han estat 1.163, d’aquests 1074 han 
estat donats d’alta i 190 no han su-
perat la malaltia.

Davant, doncs, d’aquesta situ-
ació de pandèmia les restriccions 
establertes pel PROCICAT continuen 
vigents quinze dies més, seguint im-
posat el confinament municipal fins 
al 7 de febrer.

Les sessions de l’AUGA, 
cada setmana per Canal Taronja!
Les classes virtuals seran cada dilluns a les 6 de la tarda i emeses en directe 
pel Canal Taronja Anoia i per la web de la Universitat de Lleida.

www.canaltaronja.cat/anoia
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Festa de Reis adaptada a la situació 
de pandèmia

Bona participació a les activitats 
nadalenques de la Comissió Jove d’Òdena

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat 5 de gener va arribar fins 
a Montbui Ses Majestats els Reis 

de l’Orient, Melcior, Gaspar i Balta-
sar. Ho van fer en globus, en unes 
condicions meteorològiques del tot 
adverses, i sense la possibilitat de 
concentrar públic en el seu aterrat-
ge en el municipi ni tampoc en les 
activitats a desenvolupar, seguint les 
restriccions sanitàries de contenció 
de la covid-19. 

Ses Majestats van arribar a 
Montbui en tres globus diferents de 
bon matí. Uns globus que van tenir 
uns vols complicats per la presència 
d’un vent moderat i que van tenir 
un pas més breu del previst pel cel 
del municipi. Amb tot, petits i grans 
van poder veure com Ses Majestats 
feien acte de presència a Montbui.

A partir de les 5 de la tarda es 
va celebrar l’acte institucional de 
rebuda de Ses Majestats per part de 
les autoritats municipals, celebrat a 

porta tancada i retransmès en strea-
ming per la pàgina web municipal 
i la pàgina municipal de Facebook. 

Enguany els Reis de l’Orient van 
fer acte de presència a l’Ajunta-
ment, on van ser rebuts per l’Alcal-
de Jesús Miguel Juárez, per la regi-
dora de Cultura, Festes i Gent Gran 
Sara Bergantiño. Tampoc no hi van 
faltar els patges Reials Hamend i 
Alika, i els nens de les escoles Garcia 
Lorca i Antoni Gaudí, que van llegir 
sengles cartes de benvinguda a Ses 
Majestats.

L’Alcalde montbuienc va asse-
nyalar que “seria bo que apren-
guéssim del comportament dels més 
petits, que han mostrat moltíssima 
paciència i responsabilitat”. El bat-
lle montbuienc també va donar les 
gràcies a totes les persones que van 
fer possible amb la Festa de Reis: 
patges, patgesses, col·laboradors i 
col·laboradores, que van treballar 
per la gran festa de la il•lusió. 

El Rei Gaspar va fer el discurs 
de benvinguda, en nom de Ses Ma-
jestats. El rei ros va agrair la rebuda 
feta pels nens i nenes de Montbui 
des de les terrasses i balcons. També 
va enviar els millors desitjos a les 
persones que pateixen malalties. 

Va cloure l’acte la regidora de 
Cultura, Festes i Gent Gran Sara Ber-
gantiño, qui va recordar que “en-
guany celebràvem el 40è aniversari 
de la cavalcada de Reis del Nucli 
Urbà montbuienc. Quan puguem, 
esperem poder fer la celebració 
d’aquesta efemèride com es me-
reix”.

Els Patges Reials van fer 
450 videotrucades als 
infants

Els Patges Reials van fer durant 
els dies previs a la Festa de Reis fins 
a 450 videotrucades amb un total 
de 650 infants montbuiencs i tam-
bé dels pobles veïns, sempre que 
ho sol·lictessin els seus familiars. Les 
videotrucades, aproximadament 
d’uns 5 minuts de durada, es van 
realitzar aprofitant les noves tecno-
logies, i en elles els patges i patges-
ses reials parlaven amb els infants 
i rebien les peticions de joguines i 
regals per tal de remetre-les a Ses 
Majestats els Reis de l’Orient.

Des de la regidoria de Cultura 
i Festes de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui es va voler 
donar les gràcies als patges i pat-
gesses que van realitzat una tasca 
envejable, adreçant-se a tothom, i 
dedicant-hi moltes hores.

D’igual manera, es vol fer un 
agraïment a totes les famílies i 
persones que han col·laborat amb 
aquesta activitat, fent possible que 
la màgia de la Festa de Reis, arribi 
enguany als més menuts i menudes, 
d’una manera adaptada a la situa-
ció de pandèmia que estem vivint.

30 PLUS, un projecte per 
inserir laboralment persones 
majors de 30 anys en situació 
d’atur

Iniciada la vacunació contra 
el COVID a la Residència  
Pare Vilaseca 

IGUALADA

La Unió Empresarial de l’Anoia 
impulsa una nova edició del pro-

grama 30 PLUS, un programa de 
formació i inserció laboral.

Es tracta d’un projecte que for-
ma part de la línia de treball de 
l’entitat anoienca per seguir creant 
ocupació i ajudar en la millora de 
la situació del mercat laboral i di-
namitzar l’activitat empresarial i 
econòmica de la comarca.

El Programa 30 PLUS ofereix 
contractació subvencionada a les 
empreses per inserir persones atu-
rades. A més, les persones reben 
una formació a mida de les neces-
sitats del lloc de treball. Els requi-
sits per participar en el programa 
és que les persones siguin majors 
de 30 anys i estiguin en situació 
d’atur, és a dir, han d’estar inscrites 
al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) com a demandants de feina.

Aquest projecte està subvenci-
onat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya i pel Servicio Público 
de Empleo Estatal - Ministerio de 
Trabajo y Economía Social en el 
marc del Programa SOC-30 Plus 
regulat per Ordre TSF/132/201, de 
30 de juliol.

Acompanyament de la 
persona candidata durant 
el procés

Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia s’acompanyarà a totes les 
persones que participin al progra-
ma, ja sigui durant el procés de 
preselecció com a candidats i du-
rant el procés de formació i incor-
poració a l’empresa.

Aquesta és la 4a edició del Pro-
grama 30 PLUS, que fins al mo-
ment, ha tingut unes estadístiques 
molt positives en els darrers anys, 
ja que la taxa d’inserció de llar-
ga durada mitjana és del 85%. En 
aquestes 4 edicions s’han pogut 
ajudar a més 60 persones en situa-
ció d’atur que s’han format i s’han 
incorporat al món laboral, ateses 
que aquestes incorporacions són 
perfils demandats per les empre-
ses.

En aquesta edició, la UEA ja 
compta amb un llistat de diversos 
perfils professionals que busquen 
les empreses de la comarca: ad-
ministratiu/va, mosso de magat-
zem, manteniment industrial, ins-
tal·lador, maquinista troquelador, 
mecànic muntador, planxadora 
oficial, soldador, mecànic torner, 
comercial... entre altres perfils que 
sol·liciten i cerquen les empreses 
anoienques.

Les persones que estiguin en 
recerca de feina i vulguin formar 
part d’aquest programa per incor-
porar-se a una empresa anoienca, 
poden enviar el seu currículum o 
demanar més informació per cor-
reu electrònic a femocupacio@uea.
cat – formacio@uea.cat o bé tru-
cant per telèfon al 93 805 22 92.

IGUALADA

El dilluns i dimarts, 11 i 12 de 
gener, s’ha iniciat la vacunació 

contra el COVID-19 a la Residèn-
cia Pare Vilaseca, centre gestionat 
pel Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada. Els primers a vacunar-se han 
estat els residents de les unitats 
rosa i blava i posteriorment s’han 
vacunat els residents de la resta 
d’unitats i els professionals de la 
residència que han donat el seu 
consentiment. En total s’han vacu-
nat 200 persones, sumant els resi-

dents i els treballadors. El 90% de 
les persones grans ateses al centre 
han donat consentiment positiu a 
la vacunació. 

La vacunació ha estat realitza-
da per professionals del CAP Igua-
lada Urbà. Després de 3 setmanes 
caldrà aplicar una segona dosi de 
la vacuna per tal que sigui efecti-
va, i també caldrà donar la primera 
dosi a les persones que per diver-
sos motius no ha pogut ser vacuna-
des en aquesta primera fase.

ÒDENA

La Comissió Jove d’Òdena, la Gar-
gantua Odenenca, ha organitzat 

amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Òdena diverses activitats 
durant les vacances nadalenques, 
en què ha buscat la participació 
dels veïns del municipi. L’Ajunta-
ment ha destacat la bona partici-
pació que hi ha hagut a totes les 

activitats i ha agraït l’organització 
i la dedicació de la Comissió, sobre-
tot comptant amb les limitacions 
que han tingut els joves per fer 
propostes donada la situació de 
pandèmia.

La primera de les activitats va 
ser el Concurs de decoració na-
dalenca de façanes i terrats, els 
guanyadors del qual es van deci-

dir a través dels «m’agrada» que 
van obtenir a la pàgina de Face-
book de la Gargantua Odenenca 
les fotografies de les façanes i dels 
terrats enviats pels veïns. Les dues 
millors van rebre una panera valo-
rada en més de 30 euros.

Passat cap d’any va tenir lloc 
el 2n Campionat de Parxís per pa-
relles, a través de l’aplicació mò-
bil Parchis star, amb uns auriculars 
sense fil com a premi. 

I l’última proposta va ser el 
Concurs de Tiktok de temàtica 
nadalenca, en què es convidava a 
enviar vídeos creats amb aquesta 
aplicació. El vídeo guanyador tam-
bé es va poder votar, en aquest 
cas a través del perfil d’Instagram 
de la Comissió. El premi va ser un 
anell de llum per millorar la il·lumi-
nació de les gravacions dels vídeos 
que es fan per penjar a les xarxes.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



8 MIRANT ENRERE 21 de gener de 2021

Maquinària 
d’hostaleria
- Venda maquinària
- Servei Tècnic propi
-  Bars, restaurants,   

cuines, comerços…

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

Els Mossos d’Esquadra milloren el servei a la 
ciutadania i implementen la cita prèvia per 
a posar denúncies a comissaria
La Policia de la Generalitat-Mos-

sos d’Esquadra ha posat en 
marxa un sistema de cita prèvia 
per a posar denúncies amb l’ob-
jectiu d’oferir un millor servei a la 
ciutadania. El pla s’implementa a 
totes les comissaries i permet una 
optimització del temps tant dels 
ciutadans que vulguin interposar 
una denúncia com de la pròpia 
comissaria, ja que podrà gestio-
nar i redistribuir millor el volum 
de feina.

El ciutadà, des de casa, ja pot 
reservar hora per posar la seva de-
núncia accedint al sistema de ci-
ta prèvia que es troba disponible 
a través de la plataforma https://
mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tra-
mits/Cita_previa/. Des d’aquesta in-
terfície es pot triar la comissaria on 
vol adreçar-se per posar denúncia i 
escollir la franja horària en la qual 
vol ser atès d’entre les disponibles, 
entre les 6 h i les 22 h.

Amb aquest pla es potencien 
les eines virtuals d’interacció amb 

la ciutadania i es modernitzen els 
tràmits de les comissaries de tot el 
territori. La nova eina corporativa, 
que s’ha elaborat de la mà de la 
Direcció General d’Atenció Ciuta-
dana (DGAC), permet, d’una ban-
da, gestionar millor les càrregues 
de treball de les oficines d’atenció 
al ciutadà (OAC), que són les en-
carregades de recollir les denúnci-
es dels ciutadans, i d’altra banda, 
endreçar els fluxos dels ciutadans 
que van a comissaria per evitar 
llargues cues d’espera a ser atesos, 
en concentrar-se de vegades mol-
tes persones en una mateixa franja 
horària.

Per quins tràmits es pot 
reservar hora?

El sistema de cita prèvia està 
disponible per a aquells tràmits i 
denúncies més habituals. Així es 
pot reservar hora per tràmits ad-
ministratius com Declaració de per-
mís de viatge a l’estranger per a 
menors i per denunciar fets no pe-

nals com les pèrdues de documen-
tació i/o objectes. També es poden 
denunciar a través de cita prèvia 
fets penals que no requereixin una 
instrucció complexa com ara roba-
toris amb força a habitatges i es-
tabliment, furts, robatori a interior 
de vehicle i danys lleus, a banda de 
robatoris amb violència i intimida-
ció, lesions, amenaces, sostracció 
de vehicle i ocupació d’immobles. 

Evidentment, aquelles denún-
cies relatives a delictes d’especial 
gravetat i urgència seguiran sent 
ateses sense cita prèvia i de forma 
preferent.

Reduir el temps d’espera a les 
comissaries per a posar denúncies 
és un dels compromisos del Cos 
de Mossos d’Esquadra per tal de 
donar una millor qualitat de servei 
en tot moment. Per poder oferir 
aquest servei, uns 8.200 membres 
del cos han rebut la formació ne-
cessària per poder gestionar amb 
èxit el servei de cita prèvia.

Recerques dedicades a Francesc 
Valls-Junyent
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

La recent publicació Miscella-
nea Aqualatensia núm. 19 con-

té un recull d’articles amb recer-
ques sobre la comarca de l’Ano-
ia en homenatge a l’hostaletenc 
Francesc Valls-Junyent. El llibre 
ha comptat, entre altres, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i es pot acon-
seguir a les oficines municipals i a 
la botiga de l’Arca.

La Miscellanea Aqualatensia va 
ser creada el segle passat pel Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Igualada 
(CECI). De fet, la primera edició es 
va publicar el 1949 --en una con-
juntura crítica per al país i per a la 
cultura catalana-- amb el propòsit 
d’estimular la realització i la divul-
gació d’estudis, amb un bon nivell 
de qualitat científica, d’àmbit local 
i comarcal en els camps de les cièn-
cies humanes, socials i naturals.

A partir del 1983 va adquirir 
una periodicitat bianual, arran del 
suport que li va donar l’Ajunta-
ment d’Igualada i del fet d’haver 
quedat vinculada a la publicació 
del Premi de Recerca Jaume Cares-
mar que es convoca cada dos anys.

Després de la mort prematura 
de Francesc Valls-Junyent, traspas-
sat el 30 de novembre de 2017, 
membre destacat d’aquesta enti-

tat, a més d’impulsor del premi 
Mercader i el premi Jaume Cares-
mar, es va proposar a l’Ajuntament 
d’Igualada i al dels Hostalets de 
Pierola l’edició d’una Miscellanea 
Aqualatensia commemorativa i 
d’homenatge.

En aquesta ocasió han col·la-
borat en la seva edició tant el CECI 
com els ajuntaments d’Igualada i 
dels Hostalets de Pierola. L’edició 
ha anat a càrrec de PAM (Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat).

Els articles publicats en aquesta 
19a edició són els següents:

Miquel Gutiérrez-Poch: «Na-
vegant en onades de ceps: viticul-
tura als vessants penedesencs de 
l’Anoia: el cas de la família Millaret 
(1630-1913)».

Pere Pascual: «Josep Salat i 
Mora (Cervera, 1762‒Igualada, 
1832). Una vida dedicada a l’estudi 
de la història monetària de Cata-
lunya».

Josep Colomé-Ferrer: «Ex-
pansió, crisi i transformació de la 
viticultura catalana. Les comar-
ques del Penedès i l’Anoia (1814- 
1914)».

Yolanda Blasco Martel: «Diners 
fan diners: els financers de l’Ano-
ia».

Martín Rodrigo y Alharilla: 
«Uns americanos de l’Anoia: els 
germans Sendra Dalmases i els ger-
mans Marquès i Bolet».

Jordi Planas: «El sindicalisme 
rabassaire a la comarca d’Iguala-
da».

Raimon Soler-Becerro: «Les 
eleccions a l’Anoia durant la Sego-
na República, 1931-1936».

Miquel Térmens Graells: «Bibli-
ografia de Francesc Valls-Junyent».

Des de la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola s’ha celebrat aquesta 
publicació, una més de les moltes 
que l’Ajuntament dels Hostalets ha 
impulsat des de fa anys. El llibre es 
pot adquirir a l’Ajuntament, a la 
botiga local de l’Arca i a la llibreria 
Dalmau de Piera.

Campanya per al control de les colònies 
de gats
PIERA

Controlar les colònies de gats 
als municipis permet evitar la 

seva sobrepoblació i afavoreix 
una millor convivència entre per-
sones i animals. Per aquest motiu 
des de l’Ajuntament de Piera s’ha 
iniciat una campanya de control 
basada en el sistema CER (Cap-
tura, Esterilització i Retorn) que 
ja s’ha demostrat eficaç en altres 
poblacions. L’actuació, que es 
desenvolupa amb el suport de 
les persones voluntàries que tre-
ballen habitualment en la cura 
d’aquestes colònies, se centra així 

en la captura dels animals que, un 
cop esterilitzats, són retornats al 
seu entorn.

Des de l’Ajuntament es re-
corda que, tal i com recomana 
el Departament de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya, 
només aquestes persones volun-
tàries compten amb el permís mu-
nicipal per alimentar els gats. Les 
persones que es vulguin sumar a 
aquestes tasques poden contac-
tar amb el consistori a través del 
telèfon 93 778 82 00 o de l’adreça 
de correu electrònic porrasrm@
ajpiera.cat.

Benvingut nadó! 

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

El passat 27 de desembre de 2020 
va néixer un nou santmartinenc, 

el Roc de Diego Paz. L’alcaldessa 

Rosa Narbona va fer el lliurement 
de l’obsequi en nom de l’Ajunta-
ment, i va felicitar als pares, el Jor-
di i la Beatriz, pel nounat.

Lliurats els premis del 
concurs àudiovisual 
#BEACTIVEMONTBUI

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El dimarts 29 de desembre, es 
va dur a terme a l’Ajuntament 

montbuienc l’acte de lliurament 
de premis del primer concurs àudi-
ovisual sobre temàtica esportiva 
#beactivemontbui.

L’acte va ser presidit per l’Al-
calde Jesús Miguel Juárez, i per la 
regidora d’Esports Isabel Guerrero, 
qui va agrair la tasca realitzada 
pels participants, i els va felicitar 
també pel compliment estricte dels 
protocols sanitaris contra la Co-
vid-19.  

Els guanyadors finals van ser: A 
la categoria “fotografia amb l’es-
port com a tema central”, primer 
premi per a Albert Aguilera (HC 
Montbui), segon per a @Gigidag69 
(Motocross) i tercer per a @ansolba 
(HC Montbui).

A la categoria “vídeo més di-
vertit fent esport”, el primer premi 
va ser per “Flexib”, del CE Mont-
bui, i el segon també pel CE Mont-
bui, en aquest cas “Noves alum-
nes”. El tercer va quedar desert.

Pel que fa a la categoria sobre 
vídeos amb reptes a superar que 
requerien habilitat esportiva amb 
coreografia, el primer premi va 
ser pel CE Montbui (“Millorant 
en enllaços”), el segon per a l’Ho-
quei Club Montbui amb “Seguim 
treballant” i el tercer va quedar 
desert.

A la fotografia amb reptes a 
superar que requereixen una ha-
bilitat esportiva sense coreografia, 
el primer premi va ser per a Santi 
Estebanell, amb “Have a nice day”; 
segon lloc pel CE Montbui (“Supe-
ració, millorem”) i tercer lloc per a 
@jllorens2000 (Anoiatrial).

A la categoria fotografia mos-
trant l’adaptació de l’esport a les 
mesures de prevenció contra la co-
vid-19, el primer premi va ser per 
a Albert Aguilera (HC Montbui), 
segon lloc pel CE Montbui (“Anem 
a més sempre”) i tercer lloc per a 
Emma Busquet (“Equip i força”).

Pel que fa als guanyadors de 3 
vals de compra de 15 euros van ser 
Emma Busquet (“Equip i força”), el 
CE Montbui “Superció, millorem”) 
i @jllorens2000 (Anoiatrial).

Cal recordar que el primer 
premi és un val de 50 euros per a 
compra de material esportiu; el 
segon un val de 30 euros per a 
compra de material esportiu i el 
tercer premi donava com a premi 
20 euros per a la compra de mate-
rial esportiu.

L’acte de lliurament de guar-
dons, que va incloure la projec-
ció de les imatges i vídeos parti-
cipants, es va celebrar respectant 
tots els protocols sanitaris contra 
la Covid-19 i va finalitzar amb una 
fotografia de conjunt de tots els 
participants.
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Irene Solà, Rafel Nadal i Sílvia Soler han 
estat els autors més demanats en préstec a 
la Biblioteca el 2020
IGUALADA

La reeixida història de «Canto 
jo i la muntanya balla», d’Irene 

Solà, ha estat la novel·la més pres-
tada del 2020 entre els lectors de 
la Biblioteca Central d’Igualada. 
Aquesta obra, que combina narra-
tiva, poesia i il·lustració, ha rebut 
diversos reconeixements, com el IV 
Premi Llibres Anagrama de Novel-
la 2019; el Premi de Narrativa 
Maria Àngels Anglada 2020 i l’Eu-
ropean Union Prize for Literature 
2020. També és una de les obres 
que han comentat recentment els 
lectors del Club de lectura d’adults 
de la Biblioteca. 

En el segon lloc del rànquing 
se situa el veterà Rafel Nadal, amb 
«El fill de l’italià» i «La senyora 
Stendhal». Aquesta darrera no-
vel·la empata en préstecs amb la 
darrera novel·la publicada per Sí-
lvia Soler, «El fibló», una història 
familiar protagonitzada per tres 

germans que afronten la mort dels 
pares. El thriller «La desaparició 
d’Stephanie Mailer», del suís Joël 
Dicker, també se situa en els pri-
mers llocs d’aquesta llista. Aquesta 
és la penúltima novel·la publicada 
per l’autor, que el 2020 va tornar 
a les llibreries amb «L’enigma de 
l’habitació 666». Aquest gènere 

literari és un dels més llegits pels 
usuaris que utilitzen el servei de 
préstec de la Biblioteca. Així, l’any 
passat també es van deixar molt 
en préstec dues autores que ex-
cel·leixen en la novel·la d’intriga i 
psicològica: Maria Oruña i la seva 
trilogia «Puerto escondido», i Eva 
García Sáenz de Irturi i «El silencio 
de la ciudad blanca».

Pel que fa a narrativa juve-
nil, les autores triomfen entre els 
més joves: els títols de la sèrie de 
«Wonder», d’R.J. Palacio i «Juno», 
de Laia Aguilar, van ser els títols 
més demanats. També la intriga 
de «El castillo ambulante», primer 
volum de la sèrie de literatura 
fantàstica de Diana Wynne Jones. 
I en còmic per a adults els títols 
de manga segueixen sent un any 
més el més prestats: «Ataque a los 
titanes»,«I am a hero» i «Tokyo 
Ghoul».

S’aprova en Ple una moció d’OAF reclamant 
a Ensenyament l’institut escola que havia 
promès

ÒDENA

Al passat Ple ordinari del mes de 
gener de 2021 es va aprovar 

una moció presentada pel nostre 
grup pel que fa a l’incompliment 
del Departament d’Ensenyament 
del seu compromís amb l’institut 
escola Castell d’Òdena.

La moció presentada per ÒAF 
es va aprovar per majoria dels vots 
dels onze regidors del Consistori.

Aquesta moció és el resultat del 
que creiem que és una estafa que 
el Departament ha fet a les mares 
i pares, a la Direcció i al consistori 
odenenc. Sabem que aquest no és 
un fet aïllat, sinó tot el contrari: 
es tracta d’un modus operandi ha-

bitual. Ni som els primers, ni se-
rem els últims, per això és tan im-
portant que es visualitzin les seves 
actuacions, al nostre entendre, de 
mala fe. En aquest sentit, es pot 
llegir un resum cronològic dels fet 
a la mateixa moció.

Des d’ÒAF vam advertir des 
del principi que calia un conveni 
clarificador i signat per ambdues 
parts, però la il·lusió de l’equip del 
govern municipal els va encegar 
completament i van fer seu un 
problema del Departament d’En-
senyament: la falta de previsió i 
d’inversió continuada, sense tenir 
en compte la demografia i la neces-
sitat d’espai als instituts.

És per aquest motiu que els 
membres d’ÒAF ens posicionem a 
favor de la plataforma de mares i 
pares afectats i farem tot el pos-
sible perquè Ensenyament rectifi-
qui. D’altra banda no podem estar 
d’acord amb la postura del govern 
municipal quant a fer nostre el pro-
blema i cedir certs espais. Per tres 
motius bàsics:

- Els possibles espais cedits, no 
milloren la pressió per acumulació 
d’alumnes a l’Escola i va en contra 
del sentit comú enmig d’una pan-
dèmia.

- El espais són fora del recinte 
escolar i caldria, no només un per-
mís especial de les mares i els pares, 
sinó també una tasca afegida als 
docents.

- Els possibles espais cedits es-
tan pensats per a altres usos que, si 
la situació epidemiològica ho per-
met, s’aniran tornant a posar en 
funcionament, fet que provocaria 
un augment de la pressió i del cost 
de manteniment d’aquests espais.

Fa només un any i set mesos 
que tenim representació a l’Ajun-
tament i en aquest període, com 
a agrupació i, a nivell personal, el 
nostre regidor, l’Andreu Garcia, 
no hem fet res més que avergo-
nyir-nos de les actuacions de les 
nostres institucions amb el món 
local, començant pel govern de 
la Generalitat i els seus Departa-
ments.

Òdena a Fons

Una vintena de places de 
Zona Taronja per promoure 
la zona comercial del centre 

VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova del Camí estrena Zona 
Taronja al centre del municipi, 

entre el carrer Verge de Montser-
rat i Major. L’aparcament és gratu-
ït i ofereix una vintena de places 
sotmeses a control horari. El temps 
màxim d’estacionament és de dues 
hores diàries fraccionables per 
garantir la rotació dels vehicles.

La Zona Taronja permet apar-
car durant dues hores sense pagar 

en places d’estacionament a la via 
pública que tenen molta deman-
da i permeten dinamitzar l’activitat 
comercial. El servei funciona de di-
lluns a dissabte de 9.00 a 13.30 h i 
de 16.00 a 21.00 h. Per aparcar-hi 
només cal obtenir el tiquet de la 
màquina expenedora pel temps que 
sigui necessari i que, en cap cas, pot 
excedir de les dues hores. Aquest 
tiquet s’ha de posar en un lloc ben 
visible del cotxe. 

Cremen la carpa de Creu 
Roja ubicada al costat de 
l’ambulatori 
VILANOVA DEL CAMÍ

La Policia Local de Vilanova del 
Camí atribueix a un acte van-

dàlic el forat que divendres pas-
sat, al matí, van trobar els res-
ponsables de Creu Roja Anoia a 
la carpa instal·lada al costat del 
CAP vilanoví. La matinada entre 
dijous i divendres de la setmana 
passada algú va cremar un tros 

de lona que tocava el terra i va 
deixar un bon esvoranc. 

Creu Roja Anoia va posar 
la denúncia divendres al matí. 
La Policia Local afirma que en 
aquests darrers dies no s’han 
registrat altres actes vandàlics, 
però que augmentaran la vigilàn-
cia a la zona. 
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La UEA Internacional es reuneix amb 
empreses exportadores i agents 
d’internacionalització
IGUALADA

El moviment empresarial a nivell 
internacional ha fet un tomb de 

gairebé 360 graus. Amb la pandè-
mia, la limitació de moviments, les 
restriccions dels viatges i l’aturada 
de bona part dels sectors empresa-
rials, industrials i de serveis d’arreu 
del món, l’activitat comercial entre 
empreses de diferents països ha 
patit un cop dur.

Empreses i agents 
d’internacionalització 
asseguren que està “molt 
parat” però amb ganes 
d’aixecar el vol 

Així coincideixen les empreses 
exportadores i els agents d’inter-
nacionalització amb qui s’ha reunit 
aquest mes de desembre la Unió 
Empresarial de l’Anoia. Una vega-
da deixat enrere el cop fort del 
maç i la primavera, i una vegada 
passat l’estiu bona part dels sec-
tors van poder recuperar una lleu 
activitat empresarial, les relacions 
comercials amb certa distància han 
seguit molt afectades.

La relació amb el client, les vi-
sites, el contacte, poder solucionar 
problemes cara a cara, rebre els 
clients, anar-los a veure... Aquest 
és el principal repte que s’ha hagut 
d’afrontar i que coincideixen que 

les reunions telemàtiques (malgrat 
la bona optimització que han afa-
vorit) no ho poden resoldre. 

Fires i viatges que permetien 
conèixer i donar a conèixer empre-
ses o captar-ne de noves per portar 
al país, s’han vist substituïts per 
missions virtuals que per una ban-
da no són el mateix però que per 
l’altra donen oportunitats a em-
preses que en el format presencial 
(més llarg i més car) no hi haurien 
aspirat. Aquesta aposta per la di-
gitalització, nous canals de venda, 
o participar en serveis de presen-
tació de productes a empreses es-
trangeres esdevé una oportunitat. 
Els agents públics comentaven a 
la reunió que moltes empreses no 
demanen ajuda a les administraci-
ons per desconfiança, i trencaven 

una llança a favor de tot el que, 
malgrat la situació, s’està inten-
tant mantenir. També agents com 
ACCIÓ i Cambra de Comerç expo-
sen que les empreses no gaudeixen 
dels diferents ajuts que posen a 
l’abast per la seva internaciona-
lització, i és un recurs gratuït que 
moltes vegades no s’esgoten i és 
una llàstima que no els aprofitin.  

A nivell de mercats els assis-
tents coincidien en què l’asiàtic és 
el que està aguantant mentre que 
l’europeu i el nord-americà estan 
parats. Els clients que segueixen 
actius es refermen amb els prove-
ïdors coneguts per evitar riscos i 
a nivell de transports hi ha major 
lentitud i s’ha encarit. Sembla però 
que a nivell de comarca els tràmits 
d’exportació no han disminuït, i 
això és un bon símptoma, afavorit 
pel fet que ara tots els tràmits es 
poden fer telemàticament

I és que malgrat aquest fre a 
la internacionalització que sem-
bla que costarà de reprendre, més 
potser que l’activitat empresarial 
en si mateixa, hi ha qui veu cert 
optimisme: el mercat està molt re-
ceptiu i quan hi hagi possibilitats, 
les empreses s’activaran de manera 
ràpida per tornar a viatjar, repren-
dre els contactes i  la normalitat. 

Veredicte del Jurat del i 
Concurs de Pessebres 
per Instagram

Dissabte va celebrar-se la 
3a bicicletada reivindicativa

IGUALADA

Dissabte passat,16 de gener, va 
tenir lloc la tercera bicicletada 

reivindicativa per una mobilitat 
sostenible i segura a Igualada. Un 
grup de ciclistes urbans de dife-
rents edats, tot mantenint les dis-
tàncies de seguretat i amb totes 
les mesures oportunes, van fer 
un recorregut per tota la ciutat 
d’Igualada per tal de fer visibles 
les seves peticions. 

Es demana una mobilitat sos-
tenible i segura a la ciutat, millora 
i increment dels carrils bici, car-
rils bici sense talls, incrementar 
els pàrquings per a bicis i més se-
gurs, millorar connectivitat amb 
els principals equipaments dins la 
ciutat, amb les escoles, mercats, 
nord i sud i també amb els pobles i 

barris veïns... Es demana que Igua-
lada pugui arribar a ser una ciutat 
referent en mobilitat sostenible, 
i que es pensi més en la bici i no 
tant en el cotxe. 

Un cop al mes es farà una bi-
cicletada reivindicativa, organitza-
des pel col·lectiu Fridays for Future 
(FFF), per Ciclistes Urbans d’Igua-
lada i per Igualada Ciutat Bici, i 
estan obertes a tothom que vulgui 
participar-hi amb les mesures de 
seguretat oportunes. 

La propera bicicletada serà el 
dissabte 13 de febrer, a les 11.30 h, 
i es poden seguir les convocatòries 
aTwitter @igualadapelclima, @Ci-
clistesUrbIGD o bé per Instagram a 
Fridaysforfuture.igualada, o Ciclis-
tesurbansigualada. 

CCOO de l’Anoia creix en un 16,3% 
l’assessorament laboral per la situació 
provocada per la pandèmia i la precarietat 
laboral 
CCOO de l’Anoia va experimentar, 

durant el 2020, un fort creixe-
ment en les consultes del seu servei 
d’assessorament laboral. La neces-
sitat d’informació, assessorament i 
tutela ha augmentat per l’impacte 
generat per la pandèmia al món 
laboral i per les seves conseqüències 
socials. 

CCOO ha fet un important es-
forç per poder oferir assessorament 
laboral presencial, gratuït en la 
primera fase de la crisi i ha refor-
çat eines telemàtiques i un telèfon 
gratuït per garantir un accés més 
ampli. 

Durant el 2020, el servei d’as-
sessorament sindical a l’Anoia es 
consolida com una de les eines fo-
namentals del sindicat d’interven-
ció social. El 81% dels treballadors 

i treballadores que van fer servir 
l’assessorament són persones afi-
liades, que fan una valoració molt 
positiva, i de la resta que no ho són, 
un 59% que l’han utilitzat s’han 
acabat afiliant. 

Algunes de les dades més re-
llevants del servei d’assessorament 
laboral i sindical són: 

* El 2020 es van atendre 456 per-
sones, presencialment i telemàtica-
ment, en el punt d’assessorament 
de CCOO d’Igualada. 

* S’incrementa en un 16,3% les 
persones ateses respecte el 2019. 

* Els principals motius de consulta 
són: 

- Prestacions Seguretat Social (IT, 
jubilacions, invalidesa): 34,59% 

- Salaris: 20,27% 
- Acomiadaments: 17,03% 

- Atur (prestacions, subsidis) 
9,46% 

- Càlculs (quitances, hores extres, 
etc.): 5,11% 

- Contractació: 3,41% 
- Altres (sancions, salut laboral, 

conciliació, drets sindicals, etc.): 
10,13% 

* Els sectors d’activitat majoritaris 
en les consultes han estat: 

- Comerç, hostaleria i turisme: 
31,49% 

- Indústries metal·lúrgiques i quí-
miques: 25,54% 

- Empreses de serveis i neteja: 
19,80% 

- Transport per carretera i logísti-
ca: 14,73% 

- Sanitat: 4,80% 
- Educació: 3,51% 

IGUALADA

El jurat del 1r Concurs de Pesse-
bres per Instagram, format per 

membres designats per l’Associ-
ació de Veïns del Barri de Santa 
Caterina i del Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, ha emès el veredicte 
següent:

Pessebres tradicionals - mo-
dalitat adults. 1r premi: pessebre 
de @jordiriba2009; 2n premi: pes-
sebre de @lluisbalsellscastell, 3r. 
Premi: pessebre de @gonzalezsan-
draserrano.

Pessebres tradicionals - moda-
litat infantil. 1r premi: pessebre 
de @santi_perez_cantos; 2n premi: 
pessebre de @gustemsdiaz, 3r pre-
mi: pessebre de @juditgive.

Personatges de pessebres - 
modalitat adults. 1r premi: Mare 
de Déu Nina Pallarès @castells-
pallares; 2n premi: Sant Josep de 
David Castells @castellspallares, 3r 
premi: Pastor de Miquel Castells @
castellspallares.

Personatges de pessebre - mo-
dalitat infantil. 1r premi: Àngel de 
Rut Castells @castellspallares; 2n 
premi: Pastoret de Martí Lladó @
castellspallares, 3r premi: Pastora 
d’Abril Lladó @castellspallares.

Tal com estableixen les bases, 
s’ha notificat el veredicte a les per-
sones guanyadores mitjançant una 
menció a les fotografies publica-
des a Instagram, que hauran de 
facilitar les seves dades personals 
i de contacte al Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, pl. de Sant Miquel, 12 
2n. festes@aj-igualada.net. Si pas-
sats 15 dies després de la publica-
ció els guanyadors no han reclamat 
el seus premis, aquests es declara-
ran deserts i l’organització queda-
rà eximida de tota responsabilitat.

Bona resposta en el darrer acapte de sang 

ÒDENA

Òdena va acollir diumenge pas-
sat una nova campanya de 

donació de sang que va tenir lloc 
al Centre Cívic del Pla d’Òdena. La 
convocatòria va ser un èxit, i és 
que hi va haver 57 donacions i 6 
oferiments.

La donació a Òdena ha arribat 
uns dies després que finalitzés la 
Marató de Donants de sang, que 
portava per títol “Donar sang és 
una altra pel·lícula”, amb l’objectiu 
d’aconseguir més de 10.000 do-
nants per fer front a les necessitats 
de sang derivades de la pandèmia. 

Malgrat ja no entrar dins la Ma-
rató, a totes les persones que van 
participar a l’acapte d’Òdena se’ls 
va obsequiar amb una bossa de 
crispetes, un dels elements que for-
mava part de la Marató de Do-
nants. 

L’ajuntament agraeix molt sin-
cerament a totes les persones que 
es van oferir i van donar sang, així 
com a tots els professionals sani-
taris que van participar en aquest 
acte imprescindible per garantir 
l’assistència sanitària en els hospi-
tals. Per donar sang calia reservar 
cita prèvia, ja que és una de les 
mesures necessàries per garantir la 
seguretat en aquests moments de 
pandèmia.
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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

67 anys

d’experiència

Es renoven els llibres de la llar 
d’infants i se’n compren per 
a la biblioteca de la piscina

Anul·lada la sessió de cinema 
familiar per coherència amb 
la situació pandèmica

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia ha renovat gran part dels lli-

bres del racó de lectura de la llar 
d’infants municipal El Fangueig i 
n’ha adquirit d’altres per crear una 
biblioteca adreçada als usuaris de 

la piscina municipal durant l’estiu. 
Les compres s’han pogut dur a ter-
me arran de la concessió a l’Ajun-
tament d’una subvenció de 1.018 
euros de la Diputació de Barcelona 
per a la compra de llibres en català 
per a edificis municipals.

VILANOVA DEL CAMÍ

La regidoria de Cultura vilanovi-
na ha decidit anul·lar la sessió de 

cinema familiar programada per 
aquest diumenge, 24 de gener. La 
projecció de “Frozen II” es tornarà 
a programar quan la situació sani-
tària sigui més positiva.

Malgrat que les restriccions del 
Govern català permeten la celebra-

ció d’actes culturals amb un afo-
rament limitat al 50%, les xifres 
sobre nous contagis a Vilanova del 
Camí no aconsellen mantenir algu-
nes activitats. Des de Cultura asse-
guren que anul·len la projecció per 
responsabilitat i amb la voluntat 
de contribuir a frenar l’expansió 
del virus.

Webinar de la UEA per a 
detectar projectes aptes als 
ajuts dels Fons Europeus
Per tal de resoldre tots els 

dubtes de les empreses ano-
ienques, la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) va organitzar, el 
18 de desembre passat, un Webi-
nar titulat “Els Fons Europeus de 
Recuperació i Resiliència”, que 
va comptar amb ponents experts 
en l’àmbit internacional: Kilian 
García, director del Departament 
Internacional de Foment del Tre-
ball; Montse Casas i Ferran Rode-
ro, d’ACCIÓ, Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa i Joaquim 
Coello, del Comitè Assessor Cata-
lunya-Next Generation EU.

Una sessió en què es va ex-
posar el programa Next Genera-
tion EU, amb el qual l’Estat Espa-
nyol podrà rebre fins a 140.000 
milions d’euros, 72.700 milions 
en forma de subsidis i la resta en 
préstecs a retornar. Es va desta-
car que aquesta quantitat, tenint 
en compte euros/PIB, equival a 
2 Plans Marshall (el pla que va 
ajudar a que Europa es recuperes 
després de les dues guerres mun-
dials), ja que suposa el 10% del 
PIB de l’Estat Espanyol. També 
es va comentar que, en aquesta 

ocasió, la diferència respecte a 
altres fons europeus que l’Estat 
espanyol ha malbaratat és que 
la Unió Europea tindrà un gran 
control sobre els fons, ja que és 
el primer cop que s’endeuta per 
emetre ajuts.

L’objectiu principal dels fons 
es mitigar l’impacte econòmic i 
social de la pandèmia, fent que 
les economies i les societats euro-
pees siguin més sostenibles, resi-
lients i estiguin millor preparades 
per als reptes i oportunitats de 
la transició ecològica i la digital. 
I com a novetat d’aquest pla eu-
ropeu hi haurà els ajuts directes 
per a PIMEs. La UEA s’ofereix a 
ajudar a les empreses de l’Anoia 
amb l’objectiu de detectar pro-
jectes susceptibles d’optar al ajuts 
dels Fons Europeus del Programa 
Next Generation EU. A més, des 
de la patronal anoienca també 
es vol fomentar la col·laboració 
público-privada entre les empre-
ses, administracions i altres actors 
empresarials, per tal de detectar 
projectes guanyadors i buscar els 
col·laboradors per a presentar-los 
amb èxit.

Aturada temporalment l’activitat del Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer per un positiu en 
COVID-19

CALAF

El Centre de Dia Casa Joan Gim-
ferrer roman obert des del 

passat 1 de juliol, un cop validat i 
aprovat el seu pla de contingències 
per les autoritats competents.

El Centre de Dia, des del pri-
mer dia, aplica tots els protocols 
i mesures sanitàries, higièniques i 
procedimentals determinades per 
Àuria Fundació i validades per les 
autoritats competents, de manera 
que durant tot aquest temps no hi 
havia hagut cap incidència relacio-
nada amb la covid.

No obstant això, el cap de set-
mana passat es va detectar un po-
sitiu en COVID-19 entre les perso-

nes usuàries del Centre de dia Casa 
Joan Gimferrer. Això ha portat a 
realitzar proves PCR, 15 en total, a 
totes les persones usuàries i equip 
de professionals que treballen al 
centre.

Actualment, totes les persones 
usuàries que assisteixen al centre i 
l’equip de professionals es troben 
bé i no mostren símptomes.

El centre romandrà tancat per 
prevenció fins a tenir els resultats 
de les proves. A més, les persones 
que utilitzen el servei de menjador 
i transport del centre hauran de 
fer quarantena.

La Fundació Àuria, que gesti-
ona el centre, i l’Ajuntament de 

Calaf manifesten plena confiança 
en els procediments amb què tre-
balla l’equip humà del Centre de 
Dia Casa Joan Gimferrer.

El centre de dia va informar de 
la situació a totes les famílies de les 
persones usuàries que assisteixen 
al centre i se’ls va explicar el funci-
onament per aquests dies, així com 
la possibilitat d’activar el suport 
al domicili, ja sigui amb activitats 
d’estimulació cognitiva i manteni-
ment físic com en les activitats de 
la vida diària.

Des del centre de dia fem una 
crida a tota la població de Calaf i 
dels municipis limítrofs a mante-
nir les mesures, a limitar les troba-
des socials, a fer un bon ús de la 
mascareta i respectar la distància 
social. Cal no abaixar la guàrdia 
fins que s’aconsegueixi la immuni-
tat de grup, és a dir, després que 
s’hagi administrat la vacuna a una 
bona part de la població.

Finalment, també volem donar 
les gràcies públicament al Centre 
d’Atenció Primària de Calaf per la 
seva ràpida resposta un cop es va 
conèixer el cas, ja que la mateixa 
tarda ja es van poder fer totes les 
proves PCR a la resta de persones 
ateses i professionals.

Igualada Mentoring posa en contacte 
una quarantena de mentors i professionals 
autònoms per tirar endavant els seus 
projectes i negocis 

IGUALADA

El programa de suport per a 
micropimes i autònoms, impul-

sat conjuntament per l’Ajun-
tament d’Igualada i  la Unió 
Empresarial de l’Anoia, l’Igua-
lada Mentoring, ja està en mar-
xa. Ja són prop d’una vintena 
els professionals autònoms de la 
ciutat que rebran l’ajuda i asses-
sorament individualitzats d’una 
vintena de professionals a través 
del mentoratge. 

L’Igualada Mentoring té per 
objecte ajudar els emprenedors, 
micropimes i autònoms de la ciu-
tat d’Igualada a tirar endavant 
els seus negocis gràcies a l’exper-
tesa i experiència de professio-
nals experts que, voluntàriament, 
s’han adherit al projecte per tal 
d’ajudar i donar suport al teixit 
empresarial d’Igualada. 

Es compleixen els 
objectius 

En aquest sentit, ambdues 
entitats organitzadores fan un 
balanç molt positiu de les accions 
dutes a terme fins ara i que ha 
suposat la selecció d’emprene-

dors i autònoms per tal de parti-
cipar al projecte. 

Una gran part de les empre-
ses participants com a mentorats 
són empreses joves, del sector 
terciari i amb menys de cinc tre-
balladors, la majoria de les quals 
han quedat fortament afectades 
per la pandèmia del coronavirus. 
D’altra banda, pel que fa al per-
fil dels mentors, els participants 
provenen d’alts càrrecs d’empre-
ses anoienques. Un fet que con-
nota l’esperit de col·laboració i 
generositat dels empresaris i em-
presàries i directius i directives 
de l’Anoia. 

Formació especialitzada 
A part de les sessions de prò-

piament dites, el projecte inclou 
una formació per als mentors de 
6 hores de durada amb l’ objec-
tiu de donar-los unes pautes per 
fer un bon aprofitament de les 
sessions de mentoratge. 

Aquesta formació s’ha impar-
tit durant els mesos de novem-
bre i desembre. Durant aquest 
mes de gener també s’ha iniciat 
una formació per als mentorats 

i mentorades sobre diverses te-
màtiques, com l’estratègia de ne-
goci, màrqueting, assessorament 
comercial i financer; considera-
des bases fonamentals per al co-
neixement i l’emprenedoria. 

Inicien les sessions de 
mentoratge 

El dilluns 18 de gener van 
començar les primeres trobades 
entre mentor i mentorat. Unes 
sessions que tenen per objectiu 
orientar l’emprenedor per tal de 
diagnosticar la situació de l’em-
presa, avaluar les alternatives 
d’actuació, prendre les millores 
decisions i implementar-les per a 
garantir la continuïtat del negoci 
i contribuir a la supervivència de 
les empreses d’Igualada.

El programa està previst que 
finalitzi a finals del mes de març, 
tot i que donat l’èxit d’aquesta 
edició s’està plantejant realitzar 
una nova edició properament, i 
poder seguir ajudant perquè cap 
negoci tanqui, a més de poder 
consolidar el teixit econòmic i 
empresarial existent i generar-ne 
de nou.
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L’ACA acaba la neteja de la llera del Torrent 
Cal Valls Sant Miquel 
L’ens s’ha encarregat de la desbrossa, neteja i eliminació de la canya 
de l’espai

S’emplaça a l’any vinent la reformulada 
Fira de Sant Sebastià, la Fira de la Baronia, 
a causa de l’evolució de la pandèmia

ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena, dona-
da l’evolució de la covid-19, ha 

determinat suspendre les celebra-
cions en el marc de Sant Sebastià, 

patró d’Òdena, encapçalades per 
la tot just estrenada l’any passat, la 
Fira de la Baronia.

Com ja és tradicional, als vol-
tants de Sant Sebastià, el 20 de 

gener, se celebrava la Fira i un con-
junt d’activitats tradicionals, com 
el mercat artesanal, l’esmorzar po-
pular a la brasa, la Cursa Popu-
lar d’Òdena, l’Aplec de Sardanes, 
el Joc de la cucanya, entre altres. 
L’any passat la Fira va agafar un 
nou rumb posant en valor part del 
seu patrimoni cultural i històric 
amb la primera edició de la Baro-
nia d’Òdena, la fira dels castells i la 
terra de frontera. 

Així, com moltes altres mostres, 
fires i celebracions, atesa la situa-
ció sanitària que vivim, les mesures 
dictades per frenar els contagis, i 
per responsabilitat, l’Ajuntament 
d’Òdena ha acordat la suspensió 
de la Festa de Sant Sebastià.

Campanya d’Igualada Comerç per 
a la gent gran

ÒDENA

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) va acabar, el desembre 

de 2020, el Programa de manteni-
ment i conservació de lleres a Òde-
na corresponents al 2019-20 amb 
les actuacions al Torrent Cal Valls 
Sant Miquel. L’ens, autor també 
del projecte, va encarregar la reti-
rada de 1351 m2 de canya ameri-
cana, un dels principals objectius 
de l’actuació que s’ha desenvolu-
pat. Aquest canyars, que són tan 
habituals a les lleres dels rius, no 
són altra cosa que l’evolució d’una 
importació que s’ha demostrat 
tòxica per a la vegetació autòctona 
i perjudicial per a la qualitat de 
l’aigua.

El desbrossat dels canyars es 
va fer retirant la part de la canya 
que sobresurt de la terra, i també 
els primers 40 centímetres soter-

rats amb l’ajuda d’una retroexca-
vadora. A la zona de terra remo-
guda s’hi van sembrar una mescla 
d’espècies herbàcies. Després es va 
traslladar el material resultant del 
desbrossat a una planta de tracta-
ment de restes vegetals. Per acce-
dir a la zona va caldre adequar-hi 
un accés que, un cop acabada 
l’obra, es va restaurar.

D’altra banda, l’ACA també va 
encarregar el desbrossat selectiu 
de 2.700 m2 i la retirada de deixa-
lles de la llera del torrent per tal 
de millorar-ne l’estructura vegetal 
i afavorir-hi la circulació d’aigua 
en cas de pluges. Pel que fa a la 
retirada de deixalles, es van reti-
rar i transportar residus de plàstics, 
metalls i d’obra trobats dins de la 
llera. L’actuació també va servir per 
a la poda de branques i la tala de 
diversos arbres morts de l’espai.

IGUALADA

Darrerament, Igualada Comerç 
ha estat realitzant diverses 

campanyes enfocades a diferents 
col·lectius per promocionar el 
comerç local i incentivar les com-
pres de proximitat.

Durant les pròximes setmanes, 
aquesta promoció es centrarà en 
la gent gran. És per això que s’han 
mantingut converses amb respon-
sables tècnics de l’Ajuntament 
d’Igualada de la Coordinadora 

de Gent Gran i Dependència, per 
mantenir un intercanvi d’impressi-
ons i d’idees per enfocar iniciatives 
cap al col·lectiu de gent gran. S’es-
tan recuperant les propostes de la 
campanya “Tracta’m bé” per poder 
tornar a potenciar i compartir amb 
els comerciants.

La primera iniciativa que es du-
rà a terme serà amb l’associació 
de gent gran d’Igualada i serà la 
de sortejar quatre vals de quaran-
ta euros entre els seus associats, 

perquè puguin consumir a les boti-
gues adherides a Igualada Comerç. 
Pròximament es farà el sorteig, 
que es podrà seguir en directe per 
les xarxes socials.

Aquesta primera iniciativa 
neix de la reunió que han man-
tingut recentment el president de 
l’Associació de gent gran d’Igua-
lada, Enric Senserrich, i la presi-
denta d’Igualada Comerç, Laura 
Llucià. En la trobada també van 
sorgir diferents propostes en-
caminades al col·lectiu de gent 
gran. Les dues parts es van mos-
trar molt interessades a engegar 
diferents iniciatives que ajudin a 
promocionar el comerç local i, al 
mateix temps, facilitin a la gent 
gran les compres. Està sobre la 
taula poder engegar un seguit 
d’avantatges per als associats de 
la gent gran d’Igualada, en el 
comerç igualadí. També es volen 
recuperar propostes impulsades 
per aquest col·lectiu, com ara de-
manar que tots els comerços tin-
guin una cadira a disposició dels 
clients, una acció molt senzilla 
però alhora molt necessària i de 
gran ajuda per a molta gent.

La Biblioteca torna a obrir 
els dissabtes amb serveis 
i aforament reduït
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de la setmana passada, la 
Biblioteca de Vilanova del Camí 

torna a obrir els dissabtes. Els ser-
veis que s’ofereixen estan limitats 
per les restriccions covid i es redu-
eixen al servei de préstec, l’accés a 
la col·lecció i a internet i la consul-
ta de material a la sala.

L’aforament també està limitat 
i l’accés a l’equipament es controla 

des de la consergeria de Can Pa-
passeit. Les persones que vulguin 
fer ús del servei hauran de pren-
dre’s la temperatura abans d’en-
trar i signar el full d’autorespon-
sabilitat.

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí obre de dilluns a divendres 
de 16.00 a 20.00 h i dijous i dissab-
tes de 10.00 a 13.00 h. 

La iniciativa local Kunectors 
s’instal·la al Viver 
d’empreses del Centre 
d’Innovació Anoia 

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha signat un conveni amb 

l’empresa Kunectors, que a par-
tir d’ara ocuparà el despatx 1 del 
Viver d’Empreses ubicat al Centre 
d’Innovació Anoia. La rúbrica va 
anar a càrrec de l’alcaldessa, Noe-
mí Trucharte, i de les emprenedo-
res locals Esperança Grado Pérez i 
Lorena Grados. També hi va assistir 
el regidor de Promoció Econòmica, 
Jordi Barón.

Kunectors, Impact Partners tre-
balla per fomentar, promocionar i 
educar en els objectius de desen-
volupament sostenible plantejats 
per l’Assemblea General de les Na-
cions Unides al 2015 i que és la 
base de l’Agenda 2030. L’empresa 

pretén facilitar la incorporació 
d’aquests objectius a tots els àm-
bits de la societat.

Kunectors treballa per cercar 
aliances per assolir els objectius. 
Volen generar valor en el territori 
per crear un ecosistema col·labo-
ratiu i corresponsable a l’alçada de 
les exigències socials, plantejant 
fórmules de desenvolupament sos-
tenible i inclusiu que facilitin la re-
alització de projectes d’alt impacte 
social.

Les professionals de Kunectors 
ofereixen també recursos d’asses-
soria i formació adaptats a cada 
empresa i cada situació. Podeu 
conèixer millor el projecte em-
presarial consultant la seva web 
https://kunectors.com
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ELS PETITS ANUNCIS

•  LLICENCIAT EN FILOLOGIA ÀRAB s’ofereix per donar classes 
d’àrab o de francès, telemàtiques o presencials a Igualada. 
Interessats trucar al 603108918 (Idriss).

•  ES LLOGUEN HABITACIONS al centre d’Igualada: entre 150 i 
175 euros/mes. Tel. 622 468 359.

•  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.

•  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). 

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

•  CLASES DE RUSO ADULTOS Y NIÑOS AÑO 2021. Licenciada 
en filología y pedagogía. 20 años de experiencia en Igualada. 
Clases particulares o en grupos muy 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 LLOGA: PÀRQUING per a AUTOCARAVANES ubicada a 
la zona del Poble Sec. PLAÇA DE PÀRQUING per a turisme 
ubicada al casc antic d’Igualada. TRASTER de 8 m2 a la zona 
del Rec. Tels. 93 805 06 78 - 649 90 55 45.

•  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. 

•  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).

El Consell Comarcal ofereix formació 
i pràctiques a persones a l’atur amb 
el projecte “Nexes”
Al 2020 ha fet 31 accions formatives, a més de gestionar pràctiques en 
empreses 

Durant l’any 2020, el Con-
se l l  Comarca l  de  l ’Ano-

ia ha desenvolupat el projecte 
“Nexes”, amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona i 
amb l’objectiu de dinamitzar el 
mercat de treball i millorar les 
competències transversals per al 
foment de l’ocupabilitat de les 
persones.

El projecte inclou dues tipo-
logies d’actuacions. D’una ban-
da, les píndoles formatives APP 
(Activa’t, Participa, Prepara’t), 
per a millorar la motivació i el 
coneixement de les persones par-
ticipants, així com les seves com-
petències, a fi d’ajudar les perso-
nes en la seva recerca activa de 

feina. I, de l’altra, pràctiques no 
laborals en empreses, adreçades 
a totes aquelles persones usuàri-
es que es troben en processos de 
recerca de feina (DONO) i que te-
nen escassa o nul·la experiència 
associada a la qualificació pro-
fessional.

Pel que fa a les píndoles for-
matives, s’han treballat les com-
petències transversals d’accés a 
l’ocupació, d’identificació, de re-
lació i d’afrontament. De totes 
les proposades, les més deman-
dades pels participants han es-
tat Motivacions i interessos, 10 
Consells per tenir èxit en una en-
trevista online, Com cercar feina 
en temps de crisi sanitària, L’en-

trevista de feina i El mercat de 
treball.

El departament de Promoció 
Econòmica s’ha adaptat a les ac-
tuals restriccions sanitàries i, per 
això, ha ofert un total de 31 pín-
doles formatives en format te-
lemàtic, a través de plataformes 
digitals per videoconferència. A 
més, de manera presencial i sem-
pre aplicant tots els protocols de 
prevenció, se n’han fet als muni-
cipis de Capellades, el Bruc, els 
Hostalets de Pierola, Igualada, la 
Pobla de Claramunt i Masquefa.

Un total de 190 persones han 
pogut assistir a les sessions for-
matives i han fet una valoració 
molt positiva de l’experiència, 
destacant la utilitat de les temà-
tiques així com la dinamització 
de les sessions. Pel que fa a les 
pràctiques, 4 persones han gau-
dit d’aquesta oportunitat a l’em-
presa Doga Parts SL, així com als 
ajuntaments del Bruc i Masquefa, 
i han fet una valoració molt po-
sitiva, tant de la gestió com de 
l’oportunitat que suposa per en-
trar en el mercat de treball.

Aquest 2021 es preveu conti-
nuar oferint píndoles formatives 
APP a tots els agents de la co-
marca, així com l’oportunitat de 
realitzar pràctiques en les empre-
ses que ho sol·licitin. Per a més 
informació es pot contactar al 
telèfon 93 805 15 85 (Laia Pascu-
al) o bé al correu aeo@anoia.cat.

Horari de la Biblioteca 
El Safareig

CAPELLADES

Aquests dies la Biblioteca El 
Safareig funciona amb l’hora-

ri normal d’atenció, de dilluns a 
divendres de 4 a 8 del vespre i els 
dimarts al matí de 10 a 1 del mig-
dia.

Ara com ara el servei és l’habi-
tual. Es pot agafar llibres en prés-

tec, estudiar a les sales, mirar revis-
tes, connectar-se als ordinadors de 
la Biblioteca o bé aprofitar la wifi 
amb els portàtils. L’única planta 
que no es pot obrir amb normali-
tat és la infantil. S’hi pot accedir 
per agafar els llibres en préstec, 
però no està habilitada com a sala 
de lectura.

Resum del servei laboral d’ocupació

El Pla de Rubió ja té fibra òptica
RUBIÓ

Iguana ha fet arribar la seva prò-
pia xarxa de fibra òptica a Rubió. 

Amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Rubió, més d’una vintena 
d’immobles de la zona poden gau-
dir d’una connexió a Internet amb 
un servei de proximitat, sobretot 
al Pla de Rubió i algunes cases o 
masies disperses.

A Rubió, com a la resta de mu-
nicipis on l’operador amb seu a 
l’Anoia hi té desplegada la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica, Igua-
na ofereix l’ample de banda més 

elevat de la comarca, amb fins a 
1 Gbps de descàrrega i 300 Mbps 
de pujada per a particulars a preus 
d’allò més competitius. Es tracta, 
doncs, d’un ample de banda d’alta 
qualitat amb un servei de proximi-
tat, quelcom necessari en els temps 
que corren. Sobre qualsevol conne-
xió a Internet s’hi pot afegir telefo-
nia fixa, línies de telefonia mòbil o 
televisió, així com serveis específics 
per a empreses.

Els rubionencs i rubionenques 
que ho desitgin ja poden dema-
nar l’alta a través de la pàgina 

web www.iguana.cat, per telè-
fon al 93 803 55 09 o per correu 
electrònic contacte@iguana.cat. 
També poden visitar la botiga que 
Iguana té al carrer Santa Cateri-
na, 32 d’Igualada.

Iguana també està finalitzant 
el desplegament de la seva xarxa 
de fibra òptica a Copons, Veciana i 
Orpí; i té previst fer arribar la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica a Pie-
ra, la Llacuna, Sant Joan de Medi-
ona i a Montserrat Parc i Sant Pau 
de la Guàrdia, del terme municipal 
del Bruc.

CAPELLADES

L’Ajuntament de Capellades 
vehicula el servei d’inserció 

laboral a través d’Anoia Activa, 
un projecte del Consell Comarcal 
de l’Anoia subvencionat pel Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya en el marc dels Programes de 
suport al desenvolupament local. 

Aquest servei es divideix en 
dos grups d’atenció, un de for-
mació i un altre especial per a les 
persones amb dificultats d’inser-
ció.

Dins el primer grup a Capella-
des es va atendre durant el passat 
any 2020 un total de 75 persones, 
de les quals en van trobar feina, 

13. El perfil majoritari d’aquest 
grup és el d’un home d’entre 25 
i 45 anys, amb estudis obligatoris.

En el segon grup es va aten-
dre a 25 persones, en aquest cas 
amb un perfil prominentment fe-
mení, també d’entre 25 i 45 anys i 
amb estudis obligatoris.

Aquestes dades d’inserció s’as-
semblen a les assolides en general 
a la comarca de l’Anoia, amb un 
17’5% del total.

Per accedir al Servei d’Ocupa-
ció i demanar cita només cal tru-
car a l’Ajuntament de Capellades, 
al 93.801.10.01

Aquest servei no només asses-
sora els usuaris per trobar feina. 
També realitza altres tasques com 
informació del mercat de treball, 
orientació professional, anàlisi 
de l’ocupabilitat i competències 
transversals o la motivació per 
l’ocupació.

mailto:aeo@anoia.cat
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Igualada Som-hi celebra 
que després de denunciar 
els talls de llum al barri de 
Montserrat ja s’estiguin fent 
les obres per solucionar-ho

Aclariment de l’AVBM als talls de 
subministrament elèctric al Barri de 
Montserrat
IGUALADA

El passat 12 de gener, uns veïns i 
els regidors d’Igualada Som-hi 

van realitzar un acte reivindicatiu 
al barri de Montserrat. 

Des d’aquest moment, ciuta-
dans i altres estaments socials de 
la nostra ciutat han recriminat a 
l’Associació de Veïns del Barri de 
Montserrat (AVBM) no haver parti-
cipat en aquest acte.

Davant aquesta situació, la Jun-
ta de l’AVBM desitja realitzar el 
següent aclariment: 

1. L’AVBM mai va ser informa-
da de l’acte ni pels veïns afectats ni 
pel grup polític Igualada Som-hi, i 
no va ser sol·licitada per ningú la 
nostra participació.

2. Respecte als talls de submi-
nistrament elèctric en tot el barri, 
l’AVBM pot dir que aquesta afirma-
ció NO ÉS EXACTA, encara que no 
nega que puguin haver-se produït 
alguns talls de manera parcial. El 
que sí pot assegurar l’AVBM és que 
no ha tingut mai coneixement de 
talls elèctrics continus en el Barri, 
ni tampoc han dit res sobre aquest 
tema veïns o socis. La nostra associ-
ació va fer una enquesta escrita per 
a conèixer els problemes existents 
en el barri i ningú dels enquestats 
ens va manifestar que el subminis-
trament elèctric ho fos.

3. Les incidències de les quals 
si és coneixedora l’AVBM es cor-
responen amb talls intermitents el 
22 de desembre a Igualada i a Vi-
lanova del Camí, un tall continuat i 
permanent en un carrer d’Igualada 
entre les 20 h del mateix dia i les 3 
h del 23 de desembre. 

Al barri de Montserrat un tall 
o falta de subministrament elèc-
tric en l’enllumenat públic del 
carrer Mn. Josep Forn, entre els 
carrers Vicenç Pedriça i Pau Mun-
tadas durant almenys 6 dies i que, 
una vegada se’ns va comunicar 
per part d’un veí, es va comuni-
car als Serveis Municipals i es va 
resoldre.

4. Respecte als veïns afectats 
pels talls d’electricitat (o altres 
problemes), l’AVBM està i ha es-
tat SEMPRE a la seva disposició, 
tant si és un com si són diversos 
afectats. Els veïns del Barri saben 
que aquesta associació atén tant 
socis com a no socis i està al servei 
de TOTS els veïns del Barri. Encara 
així, és evident que l’AVBM no 
pot realitzar visites a domicilis o 
verificar incidències en el Barri si 
no se’ns notifica i, per tant, les 
desconeix.

5. El populisme d’alguns po-
lítics en accions reivindicatives 
que diuen defensar els ciutadans, 

sense tenir en compte les asso-
ciacions veïnals i/o altres forces 
polítiques que els representen, no 
mostren més que un intent i/o de-
sig d’acaparar i ocupar els mitjans 
de comunicació per la seva imat-
ge, i a l’efecte d’ampliar la seva 
propaganda política. 

Ens hem de preguntar: van ser 
avisades altres forces polítiques o 
entitats veïnals de la nostra ciutat 
de l’acte reivindicatiu?... Sabem 
que l’AVBM no va ser avisada. No 
tindria més força la denúncia o 
reivindicació si haguessin partici-
pat més forces polítiques i/o en-
titats veïnals? O només Igualada 
Som-hi té la representació de la 
“VEU” dels veïns?

6. L’AVBM dona suport a tots 
els veïns del barri sense exclusió de 
raça, religió o signe polític, sem-
pre que es comuniqui a la nostra 
associació el problema o incident i 
aquest pugui ser verificat. Per això 
es poden adreçar al local social i/o 
als correus i telèfons de contacte 
de l’associació. L’AVBM tramita to-
tes les queixes dels veïns del barri 
sempre i sense excepcions, infor-
mant l’Ajuntament i/o empresa/es 
proveïdora/es del/s servei/s afec-
tat/s. 

José Manuel Marín Castillo
President AVBM

L’Associació del Barri Montserrat NO parla 
en nom dels veïns
IGUALADA

Els veïns del barri de Montser-
rat afectats pels talls de llum 

volem mostrar la nostra sorpresa 
davant les afirmacions que ha 
fet l’Associació de Veïns del Barri 
Montserrat. Diuen representar els 
interessos del barri, però veiem 
que no saben què passa al barri, 
segurament deu ser pel fet que el 
seu president i vicepresident no 
resideixen al barri.

Som gairebé 150 veïns que 
hem patit talls de llum el darrer 
mes per les avaries del transfor-
mador de la plaça Alcántara. Hem 
recollit signatures i hem aconse-
guit que el grup municipal d’Igua-
lada Som-hi, amb Jordi Cuadras, 
ens hagi escoltat i acompanyat en 
la reclamació, tot fent un esforç 
per fer pressió, cosa que li agraïm. 
Aquest és el treball de la política 

i els polítics: estar al servei de la 
gent i l’hem sentit al nostre costat. 
I aquesta setmana hem vist com 
ja han començat les obres per a 
solucionar el problema del trans-
formador de la plaça. Així que fer 
reivindicacions serveix. L’associació 
potser ens vol callats al servei de 
no sabem qui. No entenem quin 
interès tenen en fer-nos callar, 
però no hi estarem si patim in-
justícies al nostre barri que tant 
estimem.

No entenem per què l’Asso-
ciació de Veïns, en lloc d’interes-
sar-se pel problema, el nega i ens 
menysté, gairebé acusant-nos 
d’haver-nos inventat que patim 
talls de llum. L’Associació no té 
el monopoli de les reivindicacions 
del barri, els veïns ens organitzem 
i fem les reclamacions que creiem 
oportunes pel nostre barri, carrers 

i places. Tenim tot el dret a parlar 
i a fer les reclamacions que creiem 
oportunes i que ens toquen tan de 
prop com la dels talls de llum.

Hem patit talls de llum, hem 
hagut d’encendre espelmes en 
molts casos per veure’ns-hi, i han 
sigut talls de llum amb el fred que 
feia durant aquests dies. També 
hem recollit signatures per fer-nos 
sentir. Els arguments de l’Associa-
ció són absolutament estèrils i no 
tenen cap fonament. Volem so-
lucions i no volem una Associació 
que posa pals a les rodes, polititza, 
menysté les nostres demandes i 
no està present al barri. Enyorem 
el temps de fa anys quan teníem 
una Associació activa al barri i pel 
barri.

Veïns del Barri Montserrat 
afectats pels talls de llum

IGUALADA

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

ta) ha celebrat que aquesta setma-
na ja hagin començat les obres per 
a reparar el transformador de la 
plaça d’Alcàntara i acabar amb els 
reiterats talls de llum al barri de 
Montserrat. Després de la denúncia 
que la formació d’esquerres i pro-
gressista va fer la setmana passada i 
d’haver fet gestions els darrers dies, 
aquesta setmana han començat les 
obres.

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que 
“era urgent solucionar aquest pro-
blema després que les veïnes i veïns 
hagin patit 7 talls de llum en un 
mes. Creiem que s’hauria d’haver 
trobat una solució abans però es-
tem contents de veure com aquesta 
setmana mateix ja han començat els 
treballs per a resoldre la problemà-
tica. Seguirem el tema fins al final, 
el vam destapar perquè les veïnes i 
veïns afectats ens ho van demanar 
i hem arribar la demanda durant 
aquests darrers dies a les altes ins-
tàncies per a requerir una solució”.

Les persones afectades pels talls 
de llum són 150 i són les vivendes 
que es troben a la zona de la pla-

ça d’Alcàntara. Les veïnes i veïns 
han recollit signatures i ja s’han re-
unit amb la Síndica Municipal de 
Greuges i també faran arribar la 
reclamació a l’Oficina de Consum de 
l’Anoia. Des del mes de desembre ja 
són 7 els talls de llum que han patit 
durant un mes a les seves llars, el 
darrer va ser dimecres 13 de gener a 
les 9 del vespre.

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica que 
“estem parlant de persones que pa-
guen les seves factures de la llum i 
que tenen tot el dret a tenir garan-
tit el subministrament com en qual-
sevol altre barri d’Igualada. Moltes 
d’elles són persones grans o famílies 
amb nens i que això passi no és pro-
pi d’una ciutat on volem que tots 
els barris siguin de primera. Per això 
hem lluitat aquest tema i hem mo-
gut tot el que estava al nostre abast 
perquè hi hagi una solució. Espe-
rem que les obres que s’estan fent 
solucionin els talls de manera defi-
nitiva”. Cuadras ha mantingut un 
contacte diari amb les veïnes i veïns 
afectats per informar dels passos 
que la formació que integren PSC, 
Comuns i el grup ciutadà Igualada 
Oberta estaven fent per a trobar 
una solució.

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 
9 de desembre de 2020, s’aprovà la convocatòria i 
bases específiques per la cobertura definitiva d’una 
plaça d’oficial de primera de la brigada municipal 
de jardineria, amb règim laboral, pel procediment de 
concurs – oposició, i pel torn de promoció interna, i 
inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de l’extracte de la convocatòria al DIARI 
OFICIAL DE LA GENERALITAT.

Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades, 
íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Província, del 
dia 15 de gener de 2021.

Noemí Trucharte Cervera
Alcaldessa

Millora de la plaça de La Pregona, 
un dels espais emblemàtics del municipi 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament vilanoví ha fet una 
actuació a la plaça de la font de 

La Pregona, al Camp del Rei, per 
millorar el seu estat i fer-la més 
amable. La plaça llueix un gran 
parterre amb flor de temporada i 
ofereix un espai per al descans dels 
vianants.

La brigada de Jardineria ja ha-
via fet una actuació de millora a la 
plaça durant el mes de juliol. Van 
retirar els arbustos que hi havia 
i que tancaven la visibilitat de la 
plaça per tal d’obrir-la i evitar ac-
tuacions incíviques.

El parterre, que al juliol no es 
va plantar, ara llueix florit i orna-
menta aquesta petita plaça que 
conté un element del patrimoni 

cultural de la ciutat, una font pú-
blica en forma cilíndrica revestida 
amb plaques de pedra irregulars 
que en un extrem té adossada una 
pica de pedra treballada. El seu 

nom “La Pregona”  està relacionat 
directament amb el camí reial que 
hi passava a tocar, atès que aquest 
camí també era conegut amb el 
nom de “carrera pregona”.
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Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA

Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net

ERC Igualada reclama a Marc Castells  
“que multi els bancs que tenen pisos buits” 
perquè es posin en lloguer social
IGUALADA

Esquerra Republicana torna a 
reclamar al govern municipal 

que persegueixi i multi els bancs 
que tenen pisos buits. Des d’ERC 
demanen a Marc Castells que 
“compleixi la llei” que permet als 
ajuntaments “sancionar econò-
micament els bancs que tinguin 
pisos buits”. Segons els republicans 
hi ha 2000 pisos buits a Igualada, 
dels quals 300 en mans de bancs, 
i demanen “que se’ls sancioni per 
tal de convertir-los en pisos de llo-
guer accessible”. També recorden 
que “a l’any 2018 ja es va apro-
var una moció que emplaçava el 
govern a sancionar els bancs i en el 
darrer ple es va tornar a aprovar”.

Actualment, l’accés a l’habi-
tatge a Igualada “és un proble-
ma greu que sembla no ser una 
prioritat per a l’alcalde”, ha asse-
gurat Enric Conill, “ja que en 10 
anys el govern municipal no ha 
generat ni un sol pis de lloguer 
accessible a la ciutat”. En aquest 
sentit, Conill recorda que “durant 
anys hem reclamat al govern que 
generi pisos d’habitatge social a 
través d’ajudes per a la rehabili-
tació de pisos buits, però no s’ha 
fet absolutament res”. De fet, tal 
com apuntava el portal immobili-
ari “FOTOCASA”, Igualada és una 
de les ciutats on més van pujar els 
preus del lloguer.

Des d’ERC recorden que “men-
tre a Igualada no es fan polítiques 
de rehabilitació per generar pisos 
de lloguer accessible, en altres ciu-
tats ja s’estan aplicant mesures i 
ordenances municipals de verifi-
cació d’habitatges buits de dife-
rents tipus”. Els republicans po-
sen d’exemple diversos municipis 
com Santa Susanna, de 3.500 habi-
tants, que generarà 30 habitatges 
de lloguer social per a joves. Sant 
Vicenç de Castellet bonificarà el 
50% de l’IBI als habitatges que es 
destinin a lloguer social. O tam-
bé altres casos són els dels ajun-
taments de Granollers o Cubelles, 
que han negociat amb la Sareb la 
cessió de pisos per a destinar-los a 
habitatge social. Terrassa, que en 
els darrers anys ha incorporat un 
centenar d’habitatges al lloguer 
social mitjançant la intervenció 
d’habitatges buits. Manresa està 
sancionant amb 60.000 euros els 

grans tenidors que mantenen pisos 
buits, Barcelona ha multat amb 
315.000 euros el BBVA, el Banc 
Santander i la Sareb per tenir pisos 
buits. Sabadell ha aconseguit mo-
bilitzar 28 immobles del BBVA i la 
Sareb, després de multar-los i obrir 
54 expedients. Reus ja ha anunciat 
sancions de 4.500 euros als bancs 
amb pisos buits i Salt ha signat la 
compra de 33 pisos buits per desti-
nar-los a ús social.

Esquerra evidència que el món 
municipal està fent la feina a molts 
llocs, i recorda que el mateix go-
vern municipal d’Igualada ha in-
complert diversos acords del ple en 
aquesta matèria, com ara l’elabo-
ració d’una diagnosi d’aproximació 
a la necessitat d’habitatge assequi-
ble i de lloguer social, un Pla Lo-
cal d’Habitatge, l’adhesió al Fons 
d’habitatges de lloguer destinats 
a polítiques socials de Catalunya, 
l’elaboració d’un cens municipal 
d’habitatges desocupats o l’any 
2018 ja es va aprovar una moció 
que emplaçava el govern a sanci-
onar els bancs i en el darrer ple es 
va tornar a aprovar. Els republicans 
recorden que “fins i tot el darrer 
informe del Síndic de Greuges re-
marcava la necessitat del fet que 
les administracions locals actuessin 
en matèria d’habitatge de forma 
urgent,” cosa que asseguren que 
“tampoc ha succeït”. El grup muni-
cipal d’ERC Igualada remarca que 
“no s’ha realitzat absolutament 
cap dels punts acordats ni propo-
sats en matèria d’habitatge social, 

tot i tenir els mecanismes legis-
latius per a fer-ho, tal com la Llei 
18/2007, la Llei 5/2006, el Decret 
Legislatiu 1/2010, la Llei 18/2017, 
l’Ordre 142/2017 i l’Estatut de Ca-
talunya.”

El cap de l’oposició i cap de 
files d’ERC Igualada, Enric Conill, 
constata una “evident manca de 
voluntat política del govern igua-
ladí pel que fa a polítiques d’ha-
bitatge per a garantir-ne el dret i 
l’accés dels ciutadans, en especial 
dels joves i col·lectius més necessi-
tats”. Davant d’aquesta situació, 
Esquerra proposa sancionar els 
bancs que tenen pisos buits a la 
ciutat. Una mesura que no capgira 
ni molt menys el problema de l’ha-
bitatge, però que amb voluntat de 
trobar solucions podria ser un bon 
inici per encarar una problemàtica 
com aquesta. De fet, els republi-
cans reconeixen que tenen cons-
tància de que el govern ha iniciat, 
malgrat els retards, una avaluació 
de l’estat d’aquests pisos, tot i ai-
xò, ara en demanem una accelera-
ció i priorització, “Igualada no pot 
esperar més”. 

Finalment, Conill emfatitza 
que “no podem demanar sacrificis 
a la ciutadania en plena crisi i mi-
rar cap a l’altre costat davant els 
abusos de poder de la banca i els 
fons voltors. L’alcalde ha de triar 
la gent i garantir el dret a l’habi-
tatge, o preservar els privilegis dels 
bancs”.

ERC Igualada

Els tràmits administratius per a la connexió 
a la Llosa del Cavall avancen sense 
incidències 

L’Ajuntament incorpora un 
alumne d’Integració Social 
en pràctiques a l’àrea de 
Joventut i Educació

Medalla centenària per 
a Llorenç Melià Orfila

CAPELLADES

L’alcalde de Capellades, Salva-
dor Vives, ha fet entrega de la 

medalla centenària a Llorenç Melià 
Orfila, que fins la passada tardor 
vivia a Capellades.

Aquest és un reconeixement 
de la Generalitat, lliurat pel De-
partament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, a totes les persones 
residents a Catalunya que hagin 
complert 100 anys d’edat o esti-

guin a punt de complir-los. Es trac-
ta d’una medalla commemorativa 
personalitzada, gravada amb el 
nom de la persona i l’any de cele-
bració del seu centenari.

Vives, acompanyat de la tre-
balladora familiar, Iris Cifuentes, 
es va desplaçar a l’actual domicili 
familiar de l’homenatjat per com-
partir aquest reconeixement amb 
la seva família.

VILANOVA DEL CAMÍ

L’àrea de Joventut i Educació de 
Vilanova del Camí ha incorpo-

rat un alumne en pràctiques per 

donar suport a diferents projectes 
relacionats amb els infants i joves 
del municipi. L’Ajuntament vilano-
ví i l’Institut Milà i Fontanals van 
signar un conveni el passat mes de 
desembre.

José Villarino és estudiant del 
mòdul d’Integració Social a l’Insti-
tut Milà i Fontanals i farà les seves 
pràctiques a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, on estarà vinculat a 
les àrees de Joventut i Educació, de 
gener a juny.

Villarino donarà suport al 
personal de Joventut i Educació 
i entre les tasques que se li han 
encomanat està la de definir les 
necessitats del servei i dels objec-
tius d’intervenció. Determinarà 
el programa d’activitats i disse-
nyarà els processos d’intervenció, 
parant especial atenció als ele-
ments comunicatius, informació 
i divulgació de continguts espe-
cífics per als joves. Així mateix, 
participarà en l’entrenament de 
les habilitats sociolaborals dels 
joves i de suport a la recerca acti-
va de feina.

Entre les tasques que se li han 
encomanat, l’alumne també col-
laborarà en l’elaboració i redacció 
del Pla Local de Joventut i donarà 
suport al Pla Educatiu Local i el Pla 
Educatiu Entorn.

Carles Palet i José Villarino.

CALAF

El projecte per connectar la xar-
xa d’abastament d’aigua del 

municipi de Calaf amb la Llosa del 
Cavall avança dins dels terminis 
administratius establerts, d’acord 
amb el compromís adquirit entre 

l’Ajuntament de Calaf, l ’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobre-
gat i l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El passat 18 de novembre es 
va aprovar definitivament el “Pro-
jecte d’execució de les obres de 
derivació de la canonada de l’Ens 

d’Abastament d’Aigua Ter-Llobre-
gat al municipi de Calaf”. Poste-
riorment, el 9 de desembre, la 
Generalitat va anunciar en roda 
de premsa l’acord de govern per 
incloure aquesta actuació dins del 
Pla d’Inversions i Reposicions 2019-
2023 de la nova ATL pública, per 
valor de 185.868 euros. 

En aquest sentit, el dia 11 de 
gener, el DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya) va pu-
blicar l’ordre d’expropiació forço-
sa dels béns i els drets afectats, 
un dels tràmits administratius que 
s’han de fer per seguir amb la con-
nexió amb la Llosa del Cavall, que 
s’efectuarà el pròxim 9 de febrer a 
Calonge de Segarra.



17MIRANT ENRERE21 de gener de 2021

Un conveni de pràctiques 
estudiantils desenvolupa una 
campanya de conscienciació 
sobre la importància 
de comprar al comerç local
És el moment de la col·labora-

ció, i la generació d’idees és 
bàsica per trobar recursos nous 
per ajudar els sectors que més 
estan patint la situació. Per això, 
defensar el petit comerç com un 
element clau per mantenir les 
ciutats vives és ara una prioritat. 
Si no s’aconsegueix que aquest 
sector és mantingui, no torna-
rem a veure els nostres carrers 
tal com els hem conegut i com 
volem que continuïn sent.

Des d’aquesta idea, la partici-
pació de l’agència de comunica-
ció digital Qomunica en conveni 
de pràctiques estudiantils ha cre-
at aquesta campanya de suport 
al comerç.

Paulina Jordán H, encarrega-
da d’aquesta petita empresa, po-
sa en valor aquest tipus de pràc-
tiques perquè és molt interessant 
veure com l’estudiant s’involu-
cra en la realitat d’una empresa. 
Aporta les seves idees i sobretot 
el seu pensament digital. Aprèn 
a pensar en coses senzilles, útils 
i creatives que connecten idees. 
Qomunica ha tingut ja més de 13 
estudiants de l’escola igualadina 
de disseny Gaspar Camps, per-
què és emocionant veure com els 
alumnes trenquen els seus propis 
esquemes i aprenen a compagi-
nar els estudis amb la responsa-
bilitat de treballar per una em-
presa.

En aquest cas, Toni Llamolla, 
creador del cartell SOM VIDA, ha 
utilitzat una realitat que per raó 
de la seva edat no li és prope-
ra: “Els joves de la nostra gene-
ració no som tan conscients del 
que tenim quan sortim al carrer. 
Ens sembla que el lògic són les 

compres digitals, i treballar en 
aquest cartell ha estat un pro-
cés de conscienciació. Aquestes 
llums, aquests treballs, aquestes 
persones SÓN VALUOSES PER A 
TOTS. Espero que als comerciants 
els sembli útil i que la seva des-
càrrega els ajudi a motivar més 
persones a comprar al seu barri”.

Aquest cartell està pensat 
perquè els comerciants puguin 
incorporar les seves pròpies mar-
ques, i que la descàrrega sigui 
gratuïta i fàcil.

Però també és una gran opor-
tunitat perquè les empreses, mi-
rin cap a la formació professional 
i acceptin o busquin cada vegada 
més aquest tipus de pràctiques 
empresarials, perquè amb una 
bona guia i atenció, poden crear 
projectes per a les empreses en 
les que tenen una oportunitat.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista
a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 66
El fil del temps
Esbarjo infantil i catequesi. Igualada, ~1880 – 1965, Antoni Dalmau i Ribalta

Panoràmica
La portada d’aigua de la Llosa del Cavall: 
una oportunitat per a l’aqüífer Carme-Capellades, Pau Ortínez Martí

Mans, distància, mascareta! La pandèmia emocional, Pilar Arbós i Aixalà

Televisió i futur: la normalitat de tenir influencers catalanoparlants, Clàudia Rius 

El món de les presons, un gran desconegut, Xavier Badia i Cardús

Garba
La Igualada modernista, M. Teresa Miret i Solé

Cent ocells de la Pobla de Claramunt, Maria Enrich

Responsabilitat de salut en la pandèmia, Marisol Oliva i Segura

L’any Alexandre de Riquer, Josep M. Solà

La postada dels llibres
El retorn a casa de Ngugi wa Thiong’o, M. Carme Junyent

Visual
Marcial, un referent en l’abstracció geomètrica, Rosa M. Puig i Reixach

L’obra artística de Marcial Fernández

La història del circ a Igualada, recollida en 
un llibre de Josep Elias i Farré
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada, per mit-
jà del Departament de Promo-

ció Cultural, han impulsat l’edició 
del llibre “El Circ a Igualada, 1883-
2020”, un viatge emocional en què 
l’autor, Josep Elias i Farré, ha reco-
pilat totes les notícies i anècdotes 
relacionades amb la presència dels 
diferents circs que han visitat Igua-
lada i amb les seves pròpies vivèn-
cies relacionades amb l’art del “més 
difícil encara” que l’han acompa-
nyat al llarg de la seva vida. A més 
de la seva dilatada trajectòria en 
diversos mitjans de comunicació 
local, entre els quals destaquen la 
Revista Vida... i La Veu de l’Anoia, 
setmanari en què ha col·laborat des 
del primer número, Josep Elias tam-
bé ha estat corresponsal a Igualada 
de la revista Circo i actualment col-
labora en la revista trimestral Zirkò-
lica, considerada la millor publicació 
de circ del país. 

El llibre, que inclou material de 
l’arxiu particular de l’autor i una 
extensa recerca periodística, arrenca 
amb el primer precedent circense 
documentat a Igualada, que parla 
d’una companyia de gimnastes que 
va actuar el 1883, i acaba amb les 
darreres actuacions de l’any 2020, ja 
amb les restriccions sanitàries pro-
vocades per la pandèmia. Per tant, 
és un recorregut des dels primer 
acròbates ambulants de finals del 
segle XIX fins als grans circs que pa-

raven a la ciutat cada Festa Major, 
afegint-hi els circs contemporanis 
que han evolucionat per adaptar-se 
al segle XXI. 

A més de repassar de manera 
força exhaustiva les companyies i 
els artistes de circ que han actuat 
a Igualada, el llibre també explica 
anècdotes com les entrevistes que 
Joan Armengol va fer dins d’una 
gàbia plena de lleons i d’alt d’un 
trapezi, on va conversar amb la fa-
mosa artista Pinito del Oro, o l’en-
surt provocat per una lleona que 
es va escapar i va rondar lliurement 
pels carrers de la ciutat. L’autor tam-
bé dedica un capítol a destacar les 
figures del crític de circ Joan Tomàs i 
la també igualadina Marina Tomàs, 
mare dels germans Raluy. 

El regidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, ha destacat que: “Som 

afortunats de poder fer públic el lle-
gat de Josep Elias, un treball cons-
tant i persistent al llarg dels anys, 
per arribar a aquest llibre que ens 
mostra unes magnífiques il·lustraci-
ons provinents de l’Arxiu Fotogrà-
fic Municipal i l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, que el converteixen en un 
document i testimoni rellevant de 
les arts del circ”. 

Per la seva banda, Josep Elias, 
de 89 anys, s’ha mostrat satisfet per 
haver pogut fer aquesta aportació a 
la bibliografia local a partir de la se-
va passió per tot allò que envolta el 
món del circ. L’edició d’aquest llibre 
té com a punt de partida el materi-
al recollit per l’autor en l’exposició 
“Que comenci la funció!”, inclosa 
en el programa de la Festa Major 
de 2019.

Millora de l’enllumenat exterior 
de la urbanització “La Mallola”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

L’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui està treballant 

per millorar l’enllumenat exte-
rior de la urbanització “La Mallo-
la”. El consistori ha encarregat 
un projecte que comportarà la 
substitució de l’actual enllume-

nat públic per lluminàries tipus 
LED 2. 

L’actuació consistirà en la subs-
titució de 26 llumeres que formen 
l’enllumenat exterior d’aquest nu-
cli residencial montbuienc. Amb la 
substitució per LED’s es preveu un 
estalvi considerable per a les finan-

ces municipals, xifrat tècnicament 
en uns 95.000 euros.

L’Ajuntament continuarà tre-
ballant per potenciar l’aplicació de 
la tecnologia LED, la qual permet 
reduir el consum energètic, les emis-
sions de gasos hivernacle i els nivells 
de contaminació lumínica.
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La UEA es reuneix amb assessors i gestors 
d’empreses per fer balanç de l’afectació de 
la pandèmia
IGUALADA

En una trobada virtual celebra-
da a finals d’any entre la Unió 

Empresarial de l’Anoia amb el sec-
tor de professionals, assessors i ges-
tors d’empreses, es va generar un 
interessant debat al voltant de la 
situació provocada en el si de les 
empreses arran de la pandèmia de 
la COVID19, així com les repercussi-
ons a mitjà i curt termini. La troba-
da també va servir per a conèixer 
de primera mà les seves necessitats 
i inquietuds. 

Els professionals assistents a la 
reunió van intercanviar opinions 
al voltant de la situació generada 
arran dels expedients d’ocupació 
temporal i les mesures econòmiques 

especials, uns canvis que no només 
han mantingut molt ocupats a totes 
les gestories i professionals d’asses-
sorament empresarial, sinó que per 
aquest 2021 queda una situació de 
forta incertesa per l’afectació que 
està tenint en les empreses i els pro-
fessionals autònoms.

Una de les principals traves amb 
que topen els gestors i assessors 
d’empresa és la dificultat per obte-
nir resposta i atenció d’organismes 
com hisenda o la seguretat social, 
en la seva tasca de representació i 
gestió empresarial. “L’administració 
ha estat amagada, no han facilitat 
ajudes ni suport en una quantitat 
molt gran de gestions i peticions” 
lamenten, i afegeixen que “(a l’ad-

ministració) no estan preparats ni 
tecnològicament ni per fer la feina 
a distància” una limitació que els ha 
repercutit en tota la gestió durant 
la pandèmia. 

El sector de serveis professionals 
demana a l’administració que si vo-
len consolidar al teixit empresarial, 
siguin flexibles, redueixin impostos 
i pressions, vist que hi ha un volum 
de requeriments innecessaris quan 
“ara no és el moment d’estrènyer 
a empreses i autònoms”.  A més, el 
sector també demana ajuts i suport 
econòmic directe a les empreses, i 
que com a govern sàpiguen fer un 
pla de recuperació per poder conso-
lidar el món empresarial.

La Festa Major d’Hivern, limitada a activitats 
a les escoles i a les cerimònies solemnes

Renovació i ampliació del sistema 
de megafonia urbà

Lliurats els regals de Reis als 
avis i àvies que viuen sols

L’Ajuntament ordena el precintat i prohibició 
d’ús públic dels parcs urbans per combatre 
la pandèmia

L’agrupació local Junts Piera 
es constitueix amb èxit 
de participació
PIERA

Els proppassats dilluns 18 i 
dimarts 19 de gener, les afilia-

des i els afiliats de Junts a la vil·la 
de Piera van elegir els represen-
tants de l’agrupació local. Amb un 
gran èxit de participació i rebent 
el 100% dels vots emesos com a 
aval, la nova agrupació local que-
da constituïda, amb la següent 
estructura

Maria Teresa Guzman Molina, 
Coordinadora.

Francesc Gimeno López, Res-
ponsable de política municipal.

Josep Maria Romeu Gustens, 
Organització municipal.

Martina Romero Obono, Co-
municació.

I com a vocals: Lourdes Mo-
rales López, Josep Maria Rigol 
Termens, Esteban Medina Manri-
que, Jordi Mediña Ribes, Carme 
Guzman Molina, Vanessa Fernan-
dez-Arroyo Cubel, i Albert Mares 
Martí.

La nova executiva local co-
mença a treballar per obtenir un 
gran èxit en les properes elecci-
ons i ajudar la candidata, Laura 
Borràs, així com treballar per la 
ciutadania de Piera

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Enguany Montbui ha celebrat 
una Festa Major d’Hivern, 

dedicada a Sant Maure, limita-
da per les restriccions sanitàri-
es derivades de la pandèmia de 
covid-19. Per tot plegat, les acti-
vitats s’han centrat als correspo-
nents oficis solemnes celebrats 
a les parròquies de Sant Maure i 
Santa Margarida, i en els quals es 
va realitzar la tradicional ofrena 
del ciri votiu per part de les auto-
ritats municipals. 

D’igual manera, els centres es-
colars del municipi van acollir l’ac-
tivitat “Contes de Festa Major”. 
La narradora Mònica Torra va ex-
plicar contes als alumnes de P5 de 
les escoles del municipi. El dimarts 
14, en horari de matí, ho va fer a 
les dues classes de l’escola Garcia 
Lorca; el mateix dia, però en ho-
rari de tarda, ho va dur a terme al 
Montbou; mentre que el dimarts 
19 de gener, en horari de matí, va 
recitar contes davant els alumnes 
de P5 de l’escola Antoni Gaudí.

Cal remarcar que la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc està treballant per 
poder dur a terme durant les 
properes setmanes diferents ac-
tivitats culturals, adaptades a 
les restriccions existents, i que 
tenen com a objectiu mantenir 
l’esperit de les propostes que 
s’organitzaven amb motiu de la 
Festa Major d’Hivern. Aquestes 
activitats es donaran a conèixer 
properament.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Coincid int  amb les  festes 
nadalenques, l’Ajuntament de 

Santa Margarida de Montbui ha 
remodelat i ampliat el sistema de 
megafonia urbà. Aquest sistema, 
utilitzat tant per a ambientació 
musical com per donar missatges 
a la població, cobreix ara bona 
part del centre comercial del 
municipi (des de la mateixa entra-
da per la rotonda de l’olivera i 
fins a la cruïlla amb el carrer del 

Pont, just on finalitza el Boule-
vard). Cal remarcar que s’ha rea-
litzat una remodelació i millora 
del sistema anterior, que datava 
de 2009, i també s’ha ampliat en 
un tram nou d’uns 150 metres, 
just a l’entrada del Nucli Urbà 
montbuienc.

Durant les darreres setmanes, 
operaris de l’empresa Ràdio Sala 
han dut a terme els treballs de mi-
llora i ampliació d’aquest sistema, 
controlat a través d’una aplicació 

remota que permet la seva progra-
mació.    

A més de la zona del Boulevard, 
l’espai MontMercat i el Passeig Ca-
talunya disposen també d’equips 
habilitats per a megafonia, un ele-
ment concebut com a servei públic 
de comunicació i també com a ele-
ment de dinamització comercial.  

La renovació i ampliació del sis-
tema de megafonia urbà ha tingut 
un cost de 18.000 euros.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant les darreres dues set-
manes,  en horari  esglao-

nat de tarda i amb cita prèvia, 
s’ha dut a terme al vestíbul de 
Mont-Àgora el lliurament de 
regals de Reis als avis i àvies de 
Montbui que viuen sols. Aques-
ta tradició, que perdura en el 
temps, vol simbolitzar l’escalf i 

suport que des del consistori es 
vol tenir vers aquest col·lectiu. 

Prop de 400 persones han re-
but l’obsequi-regal, de mans de la 
regidora de Cultura, Festes i Gent 
Gran, Sara Bergantiño. 

Els diferents lliuraments s’han 
fet complint tots els protocols sa-
nitaris (control de temperatura, 
rentat de mans i ventilació). 

Els nous ravals igualadins 
(1745-1835), nova publicació 
de Xavier Jorba

IGUALADA

L’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
acaba d’editar “Els nous ravals 

igualadins (1745-1835)”, un nou 
monogràfic de la col·lecció “l’arxiu. 
Publicacions de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia”; es tracta d’una investiga-
ció realitzada pel Dr. Xavier Jorba i 
Serra (Igualada, 1965).

L’autor fa un estudi rigorós del 
creixement urbà igualadí del se-
gle XVIII. La població va passar de 
1630 habitants el 1719 a 4925 ha-
bitants el 1786 fet que va compor-
tar la necessitat d’estendre’s fora 
muralles amb la creació de nous 
ravals i noves vies i carrers. A par-
tir de fonts documentals notarials, 
sagramentals, judicials i municipals 
de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, 
l’autor analitza cada establiment 
i cada tipus de contracte extra-
ient-ne el preu del pam del sòl 
urbanitzable, els noms, cognoms, 
oficis i llocs de procedència dels 
protagonistes, les característiques 
de les cases, les afrontacions ... fins 
a completar les dades que perme-
ten explicar el creixement de cada 
carrer.

Tal com diu Valentí Gual al prò-
leg, “Xavier Jorba  ens ho explica  
carrer a carrer, nom a nom, dada 
a dada, pas a pas. És un exercici 
impressionant d’història local ben 
elaborada....”.

Una obra que aporta un nou 
aspecte de la història d’Igualada, 
d’una forma minuciosa i metòdica 
i que a més del creixement urba-
nístic ens dóna informació de tot 
el que va comportar en la vida dels 
igualadins del segle XVIII i XIX.

Podeu sol·licitar un exemplar 
de la publicació a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia.

Xavier Jorba és doctor en His-
tòria Moderna per la Universitat 
de Barcelona i té un premi extra-
ordinari de Doctorat per la tesis 
publicada el març del 2011, “Una 
comunitat rural de la Catalunya 
Interior. Òdena S. XVI i S. XVII”, 
que és una anàlisi exhaustiva de 
l’ordre i el desordre de la societat 
odenenca dels segles XVI i XVII. És 
professor de secundària de l’Acadè-
mia Igualada i vocal de la Societat 
Catalana d’Estudis Numismàtics, fi-
lial de l’IEC. Actualment treballa 
en el projecte de recerca «Estudi 
demogràfic de l’Andorra moderna 
(ss. XVI-XIX)», al costat dels doctors 
V. Gual, J. Boyreu, R. Masdéu, S. 
Gual i A. Sastre. Ha publicat diver-
sos articles a Revista d’Igualada, 
a l’Institut d’Estudis Catalans i a 
la Miscel·lània Aqualatensia (Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da) amb temes relacionats amb  la 
comarca de l’Anoia durant l’Edat 
Moderna.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Divendres passat, l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-

bui va decretar el precintat i prohi-
bició d’ús públic dels parcs urbans 
del municipi, des de les 00.00 hores 
del dissabte 16 de gener fins al 
diumenge 24 de gener, com a 
mesura per combatre la pandèmia 
de Covid-19.

L’Ajuntament va prendre 
aquesta decisió valorant l’existèn-
cia d’un altíssim risc de rebrot per 
Covid-19, situat en 1.518 punts. 

L’Ajuntament montbuienc, a la 
vista d’aquesta situació, va enten-
dre com a imprescindible l’adopció 
de mesures complementàries a les 
aprovades mitjançant anteriors de-
crets d’alcaldia, que tendeixen a 
limitar els serveis públics prestats 
per l’Ajuntament a fi de reduir-los 
als estrictament necessaris per ga-
rantir el funcionament dels serveis 

bàsics i estratègics, així com tam-
bé procedir al tancament d’espais 
oberts com els parcs urbans.

Es va decretar el tancament i 
precinte dels següents parcs i pla-
ces urbanes (del 16 al 24 de gener): 
parc de la Unió; parc de Can Lledó; 
Passeig Espanya 2- Vistalegre; parc 
passeig Almeria; parc de la Solida-
ritat; parc Picasso; parc Finisterre; 
plaça Maragall - Los Olivos; plaça 
Espanya, gespa Passeig Catalunya; 
plaça Manuel Rosales; plaça Santa 
Anna; parc Ramón Gómez; parc 
Central - Jocs; parc - Central / CAP; 
plaça Pare Matías - Plaça Pi; plaça 
Sort; plaça Catalunya i plaça Doc-
tor Cantarell.

Lleuger descens del risc 
de rebrot, que es manté 
en nivells molt alts

Durant  e l s  pr imers  d ies 
d’aquesta setmana s’ha produït 

un descens en el risc de rebrot, 
que a Montbui aquest dimarts 
superava lleugerament els 1100 
punts. Des de que es té en comp-
te aquest indicador, les xifres 
indiquen que estem en un dels 
moments de major incidència de 
la pandèmia. En les dues darreres 
setmanes, fins a 119 persones de 
Montbui han donat positiu de 
covid-19. 

Una dada per a l’optimisme 
és que aquest dimarts la taxa 
de reproducció de la pandèmia 
ponderada setmanalment era de 
0’98 (per sota d’1, després de di-
verses setmanes). Val a dir que 
des de l’inici de la pandèmia, i 
segons dades del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, fins a 674 persones 
de Montbui han donat positiu 
per coronavirus en una prova de  
detecció. 





20 MIRANT ENDAVANT 21 de gener de 2021

“Una història real”, de Pau Miró, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

Propers acaptes de sang 
a la comarca
El Banc de Sang i Teixits ha infor-

mat del calendari d’acaptes de 
sang a la comarca de l’Anoia per 
a aquest mes de gener, que és el 
següent: 

Piera. El dilluns 25 de gener, al 
matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 9, 
al Casal de Joves i Grans.

Masquefa. El dimarts 26, a la 
fàbrica Rogelio Rojo, també al ma-
tí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 9. 

Santa Margarida de Montbui. 
El divendres 29, al Mont-Àgora, en 
el mateix horari de matí, de 10 a 2, 
i de tarda, de 5 a 9.

Davant de la situació sanità-
ria, es demana al donant de sang 
que faci la corresponent reserva 
d’hora a través del web del Banc 
de Sang i Teixits. Tant per a la se-
guretat del donant com del re-
ceptor, abans de la donació es fa 
una entrevista mèdica i es mira la 
pressió del donant i el nivell d’he-
moglobina.

Si s’ha patit la Covid-19 o s’ha 
estat en contacte amb algú que 
l’hagi patit, caldrà esperar un mes 
per poder donar.

Promoció Econòmica inicia el programa 
“Activa’t per trobar feina!”, per donar 
suport a la inserció laboral 

Reunió del Consell de 
Dones per treballar en 
el Pla Estratègic per 
als propers dos anys
CAPELLADES

Aquest proper dimarts 26 de 
gener, a les 19 h, via telemà-

tica es convoca a totes les dones i 
persones LGTBI que estiguin inte-
ressades a participar en l’elabora-
ció del Pla Estratègic que definirà 
les actuacions que es faran amb 
visió de gènere a Capellades en els 
propers 2 anys.

Aquesta és una de les accions 
que es duen a terme des del Con-
sell de Dones de Capellades i per-

sones LGTBI, creat el passat mes 
de març. Aquest òrgan s’ha reunit 
telemàticament per fer dues sessi-
ons formatives on s’ha analitzat i 
avaluat la tasca realitzada els dar-
rers anys, el nou repte és treballar 
la transversalitat de gènere en les 
diverses àrees de l’Ajuntament.

Per participar del Consell no-
més cal inscriure’s enviant un cor-
reu electrònic a: sllopart@anoia.
cat.

L’Hora del conte telemàtica, 
dissabte a l’instagram de la 
Biblioteca Mont-Àgora

IGUALADA

El proper diumenge 24 de gener, 
a les 7 de la tarda, arriba al 

Teatre Municipal l’Ateneu “Una 
història real”, de Pau Miró, pro-
tagonitzada per Julio Manrique, 
Mireia Aixalà, Nil Cardoner i Tilda 
Espluga. L’obra reflexiona sobre 
les ferides emocionals d’un fill i 
un pare davant la pèrdua de la 
mare i l’esposa. 

Com que l’espectacle ha estat 
reprogramat a causa de la CO-
VID19, i es mantenen les restric-
cions de mobilitat, les persones 
d’altres municipis de la comar-
ca que tinguin l’entrada i no hi 
puguin assistir cal que enviïn un 
missatge, com a màxim el dissab-
te 23 de gener a entrades@tea-
tremunicipalateneu.cat per recu-
perar l’import. Venda d’entrades 
a taquilla del Passatge Vives, els 
dijous d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i 
una hora abans de cada especta-
cle, també al web teatremunici-
palateneu.cat. Aforament reduït. 

“Una història real”
Un escriptor aconsegueix 

publicar un gran èxit, després 
d’unes publicacions mediocres, 
quin és el secret? Abordar ober-
tament la mort que va patir la 
seva dona després d’una llar-
ga malaltia. Ara està a punt de 
publicar el seu segon gran èxit, 
però s’haurà de replantejar tot el 
que ha construït fins al moment 
en rebre una xocant notícia so-
bre el seu fill. Fins a quin punt 
és ètic vendre les vivències de la 
gent que ens rodeja? Fins a quin 
punt és ètic deixar tirada la teva 
editorial enmig de la publicació 
del teu nou gran èxit? Què es 

pot fer quan l’has cagat tant que 
ja no pots tirar enrere? Pau Miró 
aborda aquestes qüestions en un 
exercici de sinceritat i introspec-
ció acèrrima.

Gestionar un dol no és gens 
fàcil. Però fer net és una necessi-
tat, una teràpia beneficiosa per a 
l’ànima per poder tirar endavant. 
Què passa quan els buits emoci-
onals i educatius fan que un jove 
busqui refugi desesperadament? 
Què pot portar un jove de famí-
lia progressista a coquetejar amb 
la ultradreta supremacista? És la 
por? La solitud? O la manca de 
referents sòlids?

Un adolescent que se sent 
desemparat i incomprès. Un pare 
absorbit per la seva professió. Un 
dol per gestionar. Una novel·la 
pendent de ser publicada. Una 
butaca atrotinada, plena de re-
cords, al bell mig del menjador. 
Un secret que pot acabar amb 
tot. I a l’exterior, el món no sem-
bla anar millor: el discurs de la 
por agafa força, les esquerdes del 
pensament progressista són cada 
vegada més grans i l’individualis-
me ferotge impera. La clau és la 
supervivència. 

Pau Miró 
L’autor, reconegut amb el pre-

mi Butaca al millor text 2012 per 
“Els jugadors” (pel qual va rebre 
també el premi Ubú a Millor text 
estranger a Itàlia) o el Premi de 
la Crítica Teatral de Barcelona el 
2009 per les tres peces de “La tri-
logia animal”, és també un dels 
dramaturgs catalans contempora-
nis amb major projecció internaci-
onal. Les seves obres s’han traduït 
a diverses llengües i s’ha estrenat 

amb diversos muntatges arreu del 
món.

Pau Miró volia escriure una 
obra contra Steve Bannon i els 
seus intents reeixits d’instaurar 
partits i moviments polítics d’ul-
tradreta a mig món. Diu que li 
provoca estupefacció, que el dis-
curs hagi arrelat amb tanta facili-
tat en tan poc temps: “però men-
tre escrivia aquesta obra he anat 
descobrint que en el fons allò que 
m’amoïnava eren les esquerdes 
dels discursos suposadament pro-
gressistes. Les contradiccions, la 
hipocresia i la confortabilitat en 
la qual s’han instal·lat són alar-
mants. No pretenc establir una 
relació de causa i efecte entre 
l’ascens de la ultradreta i aquesta 
anèmia del pensament de l’es-
querra, però probablement hi ha 
punts de concomitància. Com que 
aquest pensament d’esquerres 
és el que em representa és sobre 
això que he intentat posar-hi el 
focus, però una vegada més fent-
ho des de l’àmbit domèstic: com 
es filtra la política en el dia a dia 
d’una família? 

“Una història real” s’articula 
en la relació entre un pare i un 
fill. El pare és escriptor i el fill fa 
poc que ha entrat a la universitat. 
Tots dos estan marcats per la mort 
prematura de la mare, la dona de 
l’escriptor. El dol els ha allunyat, 
i entre tots dos hi ha una manca 
d’empatia total. Per sobreviure a 
aquest dolor cadascú s’ha cons-
truït el seu propi relat. (Qui no 
controla el relat, no controla els 
fets). Viuen en una ficció que els 
allunya l’un de l’altre, i també 
dels altres. Podríem dir que viuen 
en un món que no existeix, en 
una ficció que pretenen contro-
lar però que els controla a ells. I 
qui no viu entaforat en el relat 
en què s’ha construït, assumint 
només arguments que reforcin 
les pròpies conviccions? De tota 
manera aquest text és un esforç 
per arribar a apropar-se a l’altre. 
Sigui qui sigui l’altre. Perquè no 
veure l’altre és perdre’s el món. 
Perquè poden néixer monstres 
fruit d’aquesta desconsideració 
cap a l’altre. “Aquest esforç per 
apropar-se a l’altre“ és el que han 
fet el Julio, la Tilda, la Mireia i en 
Nil per explicar aquesta història 
real i jo els hi estic profundament 
agraït”.

VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 2 de febrer, Pro-
moció Econòmica Vilanova del 

Camí encetarà un nou programa 
d’acompanyament a les persones 
que busquen feina. Es tracta d’una 
combinació de tutories individua-
litzades i sessions grupals adreça-
des a millorar la motivació i facili-
tar recursos en la recerca de feina. 

El programa --que compta amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona a través de Xaloc inter-
mediació-- s’impartirà des del 2 de 
febrer fins al 10 de març, els di-
marts, dimecres i dijous de 9.30 
a 12.30 h, al Centre d’Innovació 
Anoia.

Serà impartit per l’empresa 
Kunectors, recentment instal·lada 

al Viver d’Empreses. Es dediquen 
a fer consultoria a empreses i en-
titats del Tercer Sector en relació a 
projectes d’impacte social i respon-
sabilitat social; gestionen donaci-
ons i aliances amb sentit del pro-
pòsit i al territori i també generen 
solucions empresarials facilitant 
aliances estratègiques i ecosiste-
mes socials col·laboratius.

Per a més informació o inscrip-
ció us podeu posar en contacte 
amb Promoció Econòmica al Cen-
tre d’Innovació Anoia, al polígon 
Riera de Castellolí, o bé per telèfon 
al 93 805 44 11 (ext. 5) o bé per 
correu electrònic a peconomica@
vilanovadelcami.cat També us po-
deu inscriure al programa a través 
del web vilanovaenlinia.cat

Temporalment, l’accés a l’Hospital, quedarà 
restringit de les 22.00 a les 07.00 hores.

Les persones que vulguin accedir al centre, 
han de fer-ho per Urgències.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper dissabte, 23 de 
gener, a partir de les 12 del 

migdia tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora l’activitat “Contes 
d’Hivern”, a càrrec de la compa-
nyia Patawa. 

La proposta, adreçada a in-
fants a partir de 3 anys, es podrà 
seguir en directe, de forma tele-
màtica, a través de l’instagram @
bibliotecamontagora.
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■  A l’església del barri de Fàtima, exposició del Pesssebre Jose-
fí. Fins al 2 de febrer. Per a visites guiades i horaris de l’expo-
sició themisionpolo@icloud.com. 

■  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 Museu de la Pell d’Igualada, “Ritmes”, obra escultòrica de 
Josep Campeny Santamaria. Fins al febrer.

■  Al Museu Molí Paperer de Capellades, “Caput aut navis. (A 
cara o creu)”. Fins al 28 de febrer.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, mostra de tre-
balls de Raúl Villalba, Premi Ciutat d’Igualada d’art digital, 
Jaume Graells 2020. Fins al 31 de gener.

Connectem amb l’univers que ens envolta 
gràcies a la imatge de la 9a edició 
de FineArt Igualada
Torna del 26 de febrer al 23 de març al nucli antic de la ciutat 
IGUALADA

FineArt Igualada, que tindrà lloc 
del 26 de febrer al 23 de març, 

ja té imatge per a la seva nove-
na edició. El festival fotogràfic de 
referència --organitzat per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada-- renova 
cada any la seva imatge, dotant 
les edicions d’un guió irrepetible 
i diferent. Enguany FineArt Igua-
lada presenta una imatge singu-
lar, on la fotografia es transfor-
ma en l’ull que ens connecta amb 
l’univers que ens envolta, perme-
tent-nos descobrir i crear diferents 
realitats a través de l’objectiu. Sens 
dubte una metàfora, que molts 
fotògrafs fan seva, sobre que 
l’objectiu són els ulls de qui prem 
l’obturador, immortalitzant allò 
que, per un moment, algú ha vist i 
seleccionat per a nosaltres. 

La nova línia estètica, que va 
ser presentada dimecres de la set-
mana passada, es basa en un dis-
seny elegant en què el protagonis-
ta és, alhora, tant el fotògraf que 
immortalitza la seva realitat com 
l’usuari que l’observa, en gaudeix 
i sovint la reinterpreta. En la pre-
sentació han intervingut el regidor 
de Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment, Pere Camps; el director del 
festival, Ramon Muntané, i l’autor 
de la imatge d’aquesta edició de 
FineArt Igualada, el dissenyador i 

il·lustrador Xavier Mula, un artista 
versàtil, premiat en diverses oca-
sions per la seva obra i reconegut 
tant en l’àmbit nacional com in-
ternacional. En paraules de Pere 
Camps, aquesta edició de FineArt 
“després d’un final precipitat de 
l’edició anterior i d’un any difícil, 
ens dona de nou l’oportunitat de 
gaudir d’aquest art que és la foto-
grafia, en una novena edició ple-
na d’il·lusió, diferent i adaptada 
però, com sempre, amb grans fo-
tògrafs”. 

Per la seva banda, Ramon 
Muntané fa referència al paper 
de la fotografia com a eix cultural 
per enriquir-nos mirant, escoltant 
i intercanviant emocions i pensa-
ments al gaudir de les històries i 

les realitats dels diferents autors; 
per al director han estat mesos 
d’incertesa, però FineArt estava 
preparat per tornar i així ho volia 
l’organització. En aquesta edició 
es mantindran els vint-i-quatre di-
es de certamen, que permetran 
contemplar les quaranta exposi-
cions que hi haurà en els dotze 
espais singulars de la ciutat. Espais 
que, com cada any, es trien amb 
cura per tal d’enllaçar les sales 
d’exposicions professionals, amb 
l’encant del centre de la capital 
de l’Anoia. Autors com Juan Ma-
nuel Castro Prieto, Ana Maria Ro-
bles, Diego Pedra, Montse Pallàs, 
Israel Ariño i Clara Gassull, entre 
d’altres, faran les delícies dels vi-
sitants. 

Cuida les teves emocions 
al Casal Cívic Montserrat
IGUALADA

Des del Casal Cívic Montserrat 
realitzarem una activitat en 

línia, de cura i gestió de les nos-
tres emocions, impartit i conduit 
per una psicòloga especialitza-
da. El nostre dia a dia ha canvi-
at molt, no podem gaudir de les 
relacions familiars i socials i això 
afecta negativament a les nostres 
emocions. Per això volem crear un 
espai per a compartir i dialogar 
sobre els que ens està passant i 
agafar eines que ens ajudin a sen-
tir-nos millor.

Es durà a terme del 4 de febrer 
al 25 de març, dijous de 18.15 a 
19.15h. L’activitat és a càrrec de M. 
Inés Vidal i el cost de l’activitat és 
gratuïta

Les persones interessades po-
den trucar per telèfon per fer la 
inscripció, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres, 
de 16 a 18h al tel. 938043661. 

En el cas que tingueu dubtes 
de com connectar-vos a les nos-
tres activitats ens podeu trucar i 
us donarem cita prèvia per a expli-
car-vos-ho si és necessari.

El dipòsit controlat de 
Can Mata produirà biometà 
a partir del gas que es 
genera a l’abocador

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’abocador de Can Mata, ubicat 
als Hostalets de Pierola, produirà 

biometà a partir del biogàs que 
es genera a les instal·lacions. Així 
ho han anunciat aquest dimarts els 
impulsors del projecte, les empre-
ses Ferrovial Servicios, Waga Ener-
gy i Nedgia (filial de Naturgy). 
D’aquesta manera, el dipòsit con-
trolat de Can Mata serà el primer 
de l’Estat a disposar de la tecnolo-
gia de purificació Wagabox, desen-
volupada per Waga Energy. Es trac-
ta d’una tecnologia que permet 
transformar el biogàs que generen 
els residus de l’abocador en biome-
tà, un substitut renovable del gas 
natural. El projecte es posarà en 
marxa el 2022 i, segons expliquen 
els impulsors, evitarà l’emissió de 
17.000 tones de CO2 l’any.

El projecte que es durà a terme 
a Can Matà processarà fins a 2.200 
m3/ha de biogàs i injectarà 70 GWh 
de biometà l’any a la xarxa de gas 
de l’operador espanyol Nedgia (fi-
lial del grup Naturgy). Això, segons 
els impulsors, equival al consum 
energètic anual de 14.000 llars es-
panyoles o a una flota de 200 ca-
mions.

Es tracta del primer projecte 
d’aquestes característiques fian-
çat a través d’un acord de compra 
d’energia a llarg termini a Europa. 
Segons informen els seus impul-
sors, aquest tipus d’acords són molt 
comuns en projectes d’electricitat 
renovable, però no en iniciatives de 
gas renovable, ja que “és molt difí-
cil pel productor de biometà acon-
seguir un acord de preu de venda 
a llarg termini que sigui prou atrac-
tiu”.

Waga Energy invertirà 7,5 mili-
ons d’euros en la posada en marxa 
de la unitat de depuració i en la 
connexió de l’emplaçament amb la 
xarxa de l’operador Nedgia. Aquest 
construirà més de 4 quilòmetres 
de canalitzacions per connectar la 
instal·lació a la xarxa de distribució.

L’abocador de Can Mata pro-
dueix més de 40 milions de metres 
cúbics de biogàs bruts a l’any. Fins 
ara, s’havia donat valor a aquest bi-
ogàs en forma d’electricitat i com-
bustible per alimentar una fàbrica 
de ceràmica. Ara, amb el nou pro-
jecte es pretén “augmentar signifi-
cativament l’eficiència energètica”.

ACN

COMERCIALITZADORA D´ENERGIA

900 101 346
C/ Nicolau Copernic, parcela 48 
08787 La Pobla de Claramunt 
Barcelona
info@vatnova.com
www.grouprenerbio.com/vatnova

LA LLUM QUE S´ADAPTA
AL TEU NEGOCI
Tarifes flexibles i transparents per a PYMES

Comercialitzadora d´energia
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El Festival Solidari MPS Lisosomals 2021 
busca artistes
IGUALADA

Aquest 2021, MPS Lisosomals 
organitza la 3a edició del Fes-

tival Solidari MPS Lisosomals 2021, 
que se celebrarà aquest febrer en 
format streaming. L’esdeveniment, 
que es presenta com la gran festa 
de la solidaritat, cerca artistes per 
a formar part del programa de la 
jornada.

L’entitat fa una crida a cantants, 
monologuistes, ballarins, mags, 
grups de música, etc., per a formar 
part d’aquesta 3a edició del Festi-
val Solidari. Els artistes només han 
d’enviar el seu vídeo, de màxim 5 
minuts, a través del correu electrò-
nic rrpp@mpsesp.org, abans del diu-
menge 31 de gener de 2021.

En motiu de la pandèmia de la 
Covid-19, aquesta edició se cele-
brarà en streaming, a través del ca-
nal de Youtube de MPS Lisosomals. 
Durant la celebració de l’esdeve-
niment, el públic virtual podrà fer 

la seva donació en benefici a l’en-
titat, per a continuar investigant i 
treballar pels malalts lisosomals.

El Festival Solidari MPS pretén 
donar a conèixer i sensibilitzar so-
bre aquestes malalties, i aconse-
guir el suport necessari per a conti-
nuar l’avenç de la recerca.

L’associació MPS Lisosomals és 
una entitat anoienca referent a Es-

panya, a favor de la recerca i avenç 
en les malalties Lisosomals com les 
Mucopolisacaridosis (MPS) i Síndro-
mes relacionades (SR). Des de fa 
més de 18 anys impulsa projectes i 
treballa en diferents iniciatives per 
a contribuir en la recerca d’aques-
tes malalties, així com també tre-
ballar per al benestar de les perso-
nes afectades.

VIIII Concurs de cartells del Dia internacional 
de les dones
COMARCA

Cada any la Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca d’Òdena 

--MICOD-- edita l’agenda d’actes i 
activitats emmarcades en la data 
del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones. És una data que posa de 
manifest la lluita de moltes dones 
al llarg de la història per la igual-
tat de drets.

Enguany se celebra la vuitena 
edició del concurs de cartells del 
8 de març que té la finalitat d’es-
collir el cartell que serà la imatge 
gràfica de difusió de les activitats 
emmarcades a commemorar el 8 
de març, Dia Internacional de les 
Dones.

Bases del concurs
1. TEMÀTICA: Dia Internacional 

de les dones que es commemo-
ra cada 8 de març. La imatge ha 
d’incloure la referència a aquesta 
data.

2. PARTICIPANTS: Poden par-
ticipar totes les persones empa-
dronades a la comarca de l’Anoia, 
nascudes abans de 2005. Queden 
excloses les persones que es dedi-

quin professionalment al món del 
disseny gràfic, o s’hi hagin dedicat 
els últims 5 anys. Queden excloses 
també les persones que hagin gua-
nyat aquest concurs en anteriors 
edicions.

3. PRESENTACIÓ: El període 
de presentació d’obres serà fins 
al 25 de gener de 2021, a l’ofici-
na d’atenció ciutadana dels ajun-
taments d’Igualada, Vilanova del 
Camí, La Pobla de Claramunt, San-
ta Margarida de Montbui, Òdena, 
Jorba i Castellolí.

Les obres es presentaran de la 
següent manera:

1/ Sobre gran que contindrà 
l’obra sense signar i un sobre petit 
tancat.

2/ El sobre petit tancat (que 
s’ha de dipositar dintre del gran) 
haurà d’incorporar la següent re-
ferència “VIII Concurs de cartells 
del 8 de març. 8 de març 2021” i 
haurà de contenir: a) Un full on 
hi constin les següents dades: el 
nom i cognoms, adreça i pobla-
ció, telèfon, edat, número de DNI i 
correu electrònic de l’autor o auto-
ra de l’obra. b) Un CD amb l’obra 

en format digital JPG/TIF amb 300 
megapíxels de resolució. c) Una 
fotocòpia del DNI. d) Volant d’em-
padronament.

El no compliment d’aquests re-
quisits de presentació del sobre 
petit tancat amb aquesta docu-
mentació és motiu d’exclusió del 
concurs.

4. OBRES: Cada participant 
podrà presentar una sola obra 
original i inèdita i no premiada a 
cap altre concurs. Les mides del 
cartell han de ser DIN A4 o DIN 
A3, i s’haurà de presentar en un 
suport rígid (tipus cartró pluma, 
per exemple) per a facilitar-ne el 
transport i l’exposició. No hi ha 
limitacions pel que fa a la tècnica: 
es pot treballar sobre qualsevol 
fotografia, il·lustració, graffitti, 
pintura, format digital..., sempre 
tenint en compte que s’ha de po-
der reproduir en quadricromia, i 
en els formats DIN A5 i A3 per al 
cartell. L’autor/a del disseny haurà 
de fer, si s’escaigués, les modifica-
cions necessàries per facilitar-ne la 
impressió.

Tallers de cohesió social 
per a mares i pares

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Des de l’àrea d’Acció Social es 
dona suport econòmic i humà 

als tallers de cohesió social de 
mares i pares de l’Institut Escola 
Renaixença dirigits a famílies de 
l’escola. S’hi afegeix també un 
grup de mares amb la voluntat de 
tenir un espai de relació on poder 
compartir experiències i activitats 
creatives.

El curs passat --mentre va po-
der fer-se amb normalitat-- el ta-
ller va reunir setmanalment un 
grup de 14 dones per treballar les 
tècniques del decapatge i mosaic.

Aquest curs 2020-21, en els 
tallers de cohesió social, després 
de parlar de la situació de la Co-
vid i expressar com estaven vivint 
aquest moment tan estrany i di-
fícil, algunes mares van plantejar 
que els agradaria abordar temes 
relacionats amb la criança dels seus 
fills i filles. Van expressar la dificul-
tat en la que es troben davant de 
diferents situacions quotidianes, 
que a vegades les sobrepassen o 
plantegen dubtes a l’hora d’en-
frontar-les.

A partir d’una pluja d’idees van 
sortir mots temes interessants. Re-
collint la proposta que les mateixes 
mares van fer, l’educadora social va 

elaborar una proposta de treball 
amb els següents objectius:

Consolidar un espai de diàleg i 
reflexió al voltant de les pròpies vi-
vències, on les participants puguin 
exposar les seves dificultats i reptes 
quotidians.

Plantejar-se com podem acom-
panyar millor els nostres fills i filles.

Compartir experiències per tro-
bar eines i algunes orientacions, 
per abordar la quotidianitat de la 
criança dels fills i filles.

Així, els eixos temàtics es-
tablerts per treballar al llarg 
d’aquest curs van ser: el vincle, 
l’autoestima, la por i la culpa, ger-
mans i rols, emocions, la comuni-
cació a les llars: crits i assertivitat, 
normes i negociacions,eines que 
ens poden ajudar en el dia a dia, 
creences que ens limiten en el dia 
a dia, i les xarxes socials: mòbil, 
Internet.

Donada la situació de pan-
dèmia actual, el grup es reuneix 
-quan les condicions sanitàries ho 
permeten- a l’aire lliure o en altres 
espais del municipi els dilluns de 
15.00 a 16.30h.

Per a més informació i incripci-
ons contactar via correu electrònic 
a ireneabad@elshostaletsdepiero-
la.cat.

Visites guiades amb Anoia Patrimoni

Curs de Patchwork en línia

COMARCA

Aquest proper diumenge 24 de 
gener, Anoia Patrimoni segueix 

organitzant diverses visites guiades 
a municipis de la comarca.

A Vallbona, parada i fonda es 
mostraran els aspectes més relle-
vants de Vallbona d’Anoia, una pe-
tita població que neix al voltant 
i envoltada per l’antic Camí Ral, 
amb històries secretes  de comerci-
ants i bandolers, com el vallbonenc 
Montserrat Poch... 

La visita guiada començarà a 
les 12 del migdia des de l’ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia. El preu 

de la visita és de 4 euros, amb des-
comptes per a menors i jubilats. 

Al Castell d’Òdena, també vi-
sita guiada diumenge a les 12 del 
migdia, on es recorrerà el conjunt 
castral d’Òdena, un dels castells 
més rellevants de la Conca d’Òdena 
i documentat ja a mitjans del segle 
X, cosa que el fa dels més antics de 
la comarca. 

El punt de trobada i inici de la 
visita serà el mateix Castell d’Òde-
na (carrer de la Torre, 2).  El preu 
de la visita és de 3 euros. 

Visita guiada al Castell de 
Rubió, mateix dia i mateixa ho-

ra, diumenge al punt del migdia. 
Aquest castell, que apareix al segle 
XI en substitució del castell d’Ar-
desa, s’ubica controlant la plana 
del Pla de Rubió i connectant la 
Conca d’Òdena amb l’altiplà de Ca-
laf. Destaca l’església fortificada de 
Santa Maria i el retaule gòtic del 
Mestre de Rubió. El punt de troba-
da i inici de la visita serà al carrer 
Castell. 

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

IGUALADA

Al CC Igualada – Casal del Pas-
seig de la Generalitat de Cata-

lunya, començarà un taller de 
labor de retalls – patchwork en 
línia, el dimarts a la tarda de 17 a 
19h. El taller l’imparteix l’Ester Par-
cerissas a través de videoconferèn-
cia amb connexió des del Casal. Cal 

tenir un mòbil, tauleta o portàtil 
per connectar-se des de casa. És un 
taller gratuït on el material el posa 
cadascú. Si us cal assessorament 
de com connectar-vos donem cites 
prèvies al Casal per aprendre’n. 
Inscriviu-vos al telèfon 938033312, 
de 10 a 13 i de 16 a 18h. S’inicia el 
2 de febrer.

Jordi Camins parlarà 
d’Svalbard a la propera 
sessió d’AUGA

lGUALADA

Dilluns vinent, dia 25 de gener, 
hi haurà una nova sessió d’AU-

GA, que en aquesta ocasió tindrà 
com a convidat l’igualadí Jordi 
Camins, el qual oferirà la xerrada 
“Svalbard, al nord del Cercle Polar 
Àrtic (Glaciologia)”.

A mig camí entre el límit sep-
tentrional de Noruega (Cap Nord) 
i el Pol Nord emergeix, en ple oceà 
Glacial Àrtic, l’arxipèlag Svalbard, 

el darrer reducte on la “civilitza-
ció” s’ha establert per intentar 
estudiar i conèixer els efectes de 
l’escalfament global. Entre el gel 
glacial, l’os polar i uns paisatges 
increïbles entendrem els efectes 
del canvi climàtic al “Gran Nord”, i 
també perquè la cobdícia humana 
amenaça de nou aquests territoris. 

La sessió es podrà veure en di-
recte, a les 6 de la tarda, pel Canal 
Taronja i també a la seva web.
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Què és un habitatge digne?

Rosa Narbona. Alcaldessa Sant Martí Sesgueioles

Xavier Boquete. President del Consell Comarcal de l’Anoia i alcalde de Masquefa 

Aquell on les persones i les famí-
lies poden viure amb seguretat, 

pau i dignitat.
Ens queixem constantment de 

la despoblació dels petits municipis, 
volem fer-los atractius i moderns 
perquè hi vingui gent a viure, com-
prin a les nostres botigues i ens om-
plin les escoles de nenes i nens, però 
a canvi no podem, o no sabem, 
oferir un habitatge.

Ho visc cada dia; a Sant Martí 
Sesgueioles tenim un munt de cases 
buides dels bancs o de propietaris 
que no tenen interès a vendre-la o 
llogar-la. El que faci un particular 
m’amoïna, però és casa seva. Però 
els bancs, quin gran problema!

Estic convençuda que el princi-
pal problema ha estat la mala ges-
tió de les administracions amb els 
bancs, els ha permès, durant molts 
anys, fer fora de casa seva a perso-
nes que, amb un tracte personalit-
zat i modificant les condicions eco-
nòmiques, haguessin pogut pagar 
les seves hipoteques o lloguers a 

poc a poc. Mai s’ha cuidat les perso-
nes, i ara ens trobem que, a munici-
pis com el meu, els bancs tenen un 
percentatge alt de cases tancades.

Actualment parlar amb els 
bancs, tant si ets particular o un pe-
tit ajuntament, és molt complicat, 
per no dir impossible. És difícil acon-
seguir un interlocutor i, quan ho 
aconsegueixes, tot són problemes, 
preus exorbitants, poca col·labora-
ció, etc. I els mesos i els anys van 
passant, els edificis cada cop estan 
en pitjor estat, però el preu va aug-
mentant. Hauríem de poder obligar 
a cedir aquests immobles als ajunta-
ments per a fer-hi lloguer social.

Un altre problema greu que 
veig és que moltes vegades els ma-
teixos regidors no consideren im-
portant l’habitatge social, consi-
deren que no és un problema que 
s’hagi de solucionar des d’un ajun-
tament i aquí ja hi ha la primera 
trava. La pregunta més habitual: i 
qui vindrà a viure a aquests habi-
tatges? Persones amb pocs recursos 

o immigrants? Solució: si no hi ha 
habitatge, ens estalviem un proble-
ma. No es veu que els joves han de 
marxar a altres poblacions, sovint a 
prop, perquè no els podem oferir 
ni una casa, que hi ha famílies que 
valoren l’escola rural i vindrien pels 
seus fills al nostre poble, o persones 
que ja teletreballen fa molts anys i 
que volen un espai on viure comu-
nicat i tranquil. Perquè si no hi ha 
habitatge, no pot venir ningú!

Alhora també amoïna el tema 
de l’ocupació, però amb tants habi-
tatges buits i tanta necessitat com 
hi ha, és lògic que en qualsevol mo-
ment vingui algú a ocupar-los. Com 
actuarem? Tampoc ho tenim clar, 
trucar als Mossos i poca cosa més. 
Intentarem ajudar a les persones en 
aquesta situació, si tenim clar que 
ho necessiten? Quants dubtes!

Potser estaria bé ser capaços de 
posar-nos en el lloc d’altres perso-
nes i pensar en què voldríem que 
fessin per nosaltres.

MOTOR Joan Vidal

Actualització exquisida
Audi Q5 35 TDI S tronic

Presentada l’actualització del 
model 2021 juntament amb 

el Q2, del que ja vàrem parlar en 
aquesta secció a finals de l’any 
passat, era convenient separar 
les dues proves per les nombro-
ses novetats que aporten cadascu-
na, ja que en cada segment de la 
categoria Premium en el que estan 
classificats són importants, com per 
exemple el Q5, que és el SUV de 
mida mitjana més venut en el mer-
cat europeu durant anys.

Del disseny exterior renova 
la coneguda graella frontal Sin-
gleframe, que ara és més ampla i 
tridimensional, amb una nova for-
ma dels LED d’il·luminació diürna, 
que inclou els fars també de Ma-
trix LED de projecció intel·ligent i 
adaptativa, que porta de sèrie en 
els acabats S line i Black Line, així 
com les preses d’aire amb motllu-
res de forma trapezoïdal.

Per primera vegada, i en pri-
mícia mundial, el nou Audi Q5 es 
pot demanar amb la tecnologia 
OLED digital opcional per la firma 
lumínica dels pilots posteriors, que 
consisteix en uns díodes orgànics 
que es divideixen en tres seccions 
amb sis segments cadascuna, que 
permet crear diferents dissenys. 
Genial!

Per dins, la pantalla central és 
de 10’1 polsades que complemen-
ta amb el conegut selector MMI 
Touch, ara de control tàctil, dels 
serveis d’infoentreteniment Audi 
connect i navegació Google Earth 
per internet, a més d’interactuar 
amb els nostres smartphone inclús 
per control de veu. Per al quadre 
d’instrumentació Audi n’ha previst 
una de digital de 12,3” que ofereix 
tres modes de visualització que es 

poden seleccionar des del volant 
multi-funció. 

Pel que fa a les mecàniques, el 
nou Audi Q5 model 2021 inicia la 
seva comercialització en un ven-
tall de tres motors: un gasolina 
TFSI i dos dièsel TDI amb potènci-
es des dels 163 als 265 cavalls. La 
versió que avui posem a prova és 
la d’accés a la gamma, el 35 TDI, 
dotada d’un motor 2.0 litres turbo 
dièsel de 163 CV, tracció davantera 
i canvi automàtic de doble embra-
gatge S tronic seqüencial de set 
velocitats. L’altre dièsel, el Q5 40 
TDI quattro, té un rendiment de 
204 CV i va associat a la tracció 
total i canvi S tronic de set marxes. 
I de moment l’única opció gasolina 
és el Q5 45 TFSI de 265 CV, tracció 
total i canvi automàtic que, com 
els dièsel, compta amb un sistema 
d’hibridació lleugera Mild Hybrid 
(MHEV) de 12 volts per afavorir la 
reducció de consum i emissions. 
Preus: entre 47.610 i 78.180 euros 
del SQ5 TDI quattro de 341 CV. 
Més endavant s’afegiran un altre 
TDI i el TFSIe amb propulsió híbri-
da endollable

Conserva íntegrament el seu 
equilibri entre confort de marxa i 
excel·lents prestacions mecàniques 
que són les raons de l’èxit del Q5. 
A mi, particularment, m’encanta 
que l’assistent de creuer em vagi 
controlant una conducció encara 
més eficient i estalviadora de con-
sum. 

Cilindrada: 1.968 cc / Potència: 
163 cv / Tracció: davant / Accele-
ració de 0 a 100 km/h: 9 segons / 
Llargada: 4,68 m / Consum homo-
logat: 5,6 l/100 km / Preu: 47.610 
euros.

El deure de les institucions en una 
pandèmia inèdita

Anem CAP al desastre sanitari al Bruc
Venim d’un any complicat, sobre-

tot en l’àmbit de salut, i durant 
aquest 2021 acabat d’estrenar la 
situació no ha millorat gaire, si bé 
tenim l’esperança que aquesta pan-
dèmia acabi el més aviat possible 
pel bé de tothom. Evidentment, 
aquesta situació ha afectat el fun-
cionament dels Hospitals i CAPs del 
país, i avui ens preocupa especial-
ment el CAP del Bruc.

Hem hagut de suportar impor-
tants retallades en atenció i pres-
tacions, l’incompliment d’horaris i 
serveis, el tancament del centre du-
rant molts mesos i comencem l’any 
amb la desagradable sorpresa que 
a molts bruquetans i bruquetanes, 
sense avis previ, els han canviat de 
metge i, el que és més greu, de CAP, 
de manera que a partir d’ara s’han 
de desplaçar a Esparreguera. 

El CAP és competència del De-
partament de Salut de la Genera-
litat. Si bé això és així, també és 
cert que l’Ajuntament del Bruc té 

l’obligació de vetllar pels drets i de-
fensar els interessos dels ciutadans. 
Recordem que al Ple Municipal de 
maig de 2020 es va aprovar la mo-
ció en defensa de les cobertures 
assistencials sanitàries presentada 
per Unitat pel Bruc i Junts pel Bruc, i 
recolzada per EBET (els 3 grups que 
estem a l’oposició), amb els vots en 
contra per part de l’equip de go-
vern (Bruc Viu - ERC). 

El Consistori ha de demanar ex-
plicacions a qui correspongui, opo-
sant-se als canvis que puguin por-
tar-los perjudicis, i tot això s’ha de 
fer juntament amb una informació 
constant a la població. 

És una vergonya que, des de 
que s’ha fet públic el canvi de met-
ge i centre d’atenció a part de molts 
bruquetans i bruquetanes, l’equip 
de govern (Bruc Viu - ERC) hagi 
mantingut un silenci absolut i s’ha 
limitat a dir: “Davant del canvi de 
metge de família, estem pendents 
de rebre el comunicat oficial de la 

situació del CAP Esparreguera”. Fer 
aquest comunicat és no dir res en 
absolut, i és una falta de respecte 
cap als ciutadans.

Actualment, el Bruc té una po-
blació de més de 2100 habitants, 
amb moltes persones grans i sense 
mitjans de transport que els perme-
tin desplaçar-se a altres municipis, 
i encara que es disposi de mitjà de 
transport, no té cap lògica aquest 
canvi que suposa un greuge per a 
moltes famílies del Bruc, tant del 
nucli, les urbanitzacions i les masies. 
Cal que tota la gent del Bruc tingui 
el metge al Bruc, com sempre, sense 
haver-se de desplaçar ni a Esparre-
guera, ni enlloc. 

Des de l’oposició seguirem tre-
ballant per disposar d’un servei de 
salut eficient i de qualitat al Bruc, 
essent inadmissible la inacció de 
Bruc Viu - ERC en aquest tema que 
és prioritari i ens afecta a tots. 

Junts pel Bruc - Unitat pel Bruc 
- EBET

Mai fins ara, en els 40 anys de 
democràcia, les nostres institu-

cions havien hagut de fer front a 
una pandèmia mundial com l’actu-
al. I això ens ha abocat a una doble 
responsabilitat: prioritàriament, fer 
els màxims esforços per protegir la 
població i minimitzar l’impacte de la 
malaltia en la salut de les persones i, 
en paral·lel, treballar per a fer més 
lleus les seves repercussions en els 
vessants social i econòmic. 

Ara, quan sembla que amb l’ar-
ribada de les vacunes s’ha obert una 
via d’esperança, hem de seguir man-
tenint els esforços per a la protecció 
de les persones però, sobretot, cal 
que posem fil a l’agulla i activem 
els màxims recursos per afrontar la 
sortida i l’endemà de la pandèmia. 
Moltes empreses, molts professionals 
i moltes famílies es veuran, segur, 
molt perjudicades per aquesta atu-
rada sobtada. I això implica que les 
institucions més properes, els consells 

comarcals i els ajuntaments, hem de 
ser aquella xarxa ferma que eviti que 
ningú caigui.

És precisament en situacions ex-
cepcionals quan els governants i les 
institucions tenim un deure ineludi-
ble: buscar grans solucions als grans 
problemes. Per això, des del Consell 
Comarcal treballem coordinadament 
amb altres administracions, cercant 
tots els recursos al nostre abast. 

I, amb aquesta voluntat, aquest 
2021 comptem amb un pressupost 
inèdit, el més alt de la història de 
l’ens comarcal. S’enfila fins als 16,4 
milions d’euros --2 milions més que 
l’any passat-- i té com a objectiu pri-
oritari reforçar la política social i fer 
front a la crisi. En aquest sentit, hi 
destaquen una important inversió 
en els àmbits de Benestar Social i 
Ensenyament i els recursos que es 
destinen al suport i finançament de 
l’acció social dels municipis en l’ac-
tual context. L’increment del pres-

supost significa, doncs, un rellevant 
increment de les polítiques al servei 
de les persones.

Augmenta igualment la partida 
d’inversions, contemplant actuacions 
molt necessàries per a la millora dels 
serveis prestats a la ciutadania. Aquí 
destaquen la millora i ampliació de 
la seu comarcal i, molt especialment, 
l’inici de la reforma de la Planta de 
Compostatge de Jorba, una actuació 
que ha de suposar una inversió total 
de 4,4 milions d’euros en diferents 
exercicis. I també, sensibles a la di-
ficultat del moment, el Consell ha 
congelat totalment les taxes i preus 
públics per a l’any en curs.

Seguim i seguirem actuant amb 
la màxima sensibilitat per les neces-
sitats de les persones i amb la de-
terminació de ser el millor aliat per 
als petits consistoris de la nostra co-
marca. Sumant forces, segur, ens en 
sortirem.
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Anècdota del 2021
En aquesta edició d’aquest set-

manari d’informació comarcal, fun-
dat l’any 2001 i que aquest any 2021 
celebra el seu 20è aniversari, passarà 
una anècdota numèrica anual de 
l’any 2021, que compagina la no-
tació habitual d’un curs escolar (o 
temporada) 20-21 amb l’any natural 
2021.

L’anècdota és que avui dijous, 
21 de gener, és el primer 21 de l’any 
21 del segle XXI. L’última vegada 
que va passar el mateix fet va ser el 
20 de gener del 1920 (segle XX) i el 
proper serà el 22 de gener de 2122 
(segle XXII).

Això ha passat i passarà cada 
101 anys i un dia.

Que la simbologia de l’anècdota 
i la felicitació del 20è aniversari de 
L’Enllaç ens portin millors pronòstics 
per a l’any 2021 que acabem d’es-
trenar. 

Pere Poch Font
La Pobla de Claramunt

21 de gener de 2021 

“Fumadero”  
de cànnabis

El mes de juny de 2020, el pro-
pietari del local comercial situat als 
baixos d’una Comunitat de Propi-
etaris de Vilanova del Camí el va 
tornar a llogar.

Com de costum, no va tenir la 
deferència d’avisar la Comunitat i 
aquesta vegada per un “fumadero” 
de cànnabis.

Des de llavors, contínuament 
tenim la pudor de la marihuana a 
tota l’escala, i el que és més greu: 
que per desgràcia el local està so-
ta del meu pis en la seva totalitat 
i aquesta pudor s’infiltra del local 
als meus dos lavabos, i malgrat ha-
ver fet segellar totes les obertures 
amb ciment, la pudor de la droga 
continua, i un dels banys és al meu 
dormitori.

Les finestres de les 3 habitacions 
i la cuina donen a un pati de llum 

comunitari d’uns 8 m2, d’ús exclusiu 
del local, on es respira també la pu-
dor de la droga, impossibilitant que 
pugui obrir les finestres.

Des de fa molts anys haig de su-
portar que dos aparells condicionats 
vomitin aire calent a l’estiu i fred a 
l’hivern durant hores i hores, a més 
del soroll, col·locats pel propietari 
del local en aquest pati de llum co-
munitari després d’haver comprat 
el pis.

Aquest local no està insonorit-
zat i es posa música a tot volum.

Des de fa 8 mesos, cada dia estic 
intoxicada de marihuana, ja que el 
club no tanca mai i obre de 12 a 14 
hores seguides, amb la qual cosa el 
meu estat de salut ha empitjorat.

Sr. propietari del local: li agrada-
ria aquesta pudor de droga a casa 
seva? 

Ajuntament de Vilanova del Ca-
mí: li agradaria aquesta pudor de 
droga a les seves oficines?

MORALITAT: No facis el que no 
voldries que et fessin!!!

Mònica

Gràcies a tots els 
professionals de 
l’Hospital Universitari 
d’Igualada

El passat any 2020 va ser un any 
molt difícil per a tothom, però so-
bretot per als nostres professionals 
de la salut, que estoicament van llui-
tar (i ho continuen fent durant el 
2021) contra la covid19 i han estat, 
com sempre, els nostres àngels. Es 
mereixen el més gran i millor dels 
reconeixements.

Tenim la sort, tot i la capacitat 
de millora que sempre existeix, de 
comptar amb un gran sistema de 
salut pública, conformat per excel-
lents persones que a més són grans 
professionals. Pensem que hem de 
sentir-nos agraïts i reconèixer la seva 
gran tasca. 

Especialment, volem donar les 
gràcies al gran equip de professio-

nals de l’àrea de reumatologia bio-
lògica, en especial a la Dra. Grados, 
la Dra. Morales i les infermeres Fina i 
Dolors, que tenen cura de la salut de 
tots nosaltres.

A banda de ser un equip d’excel-
lents professionals són molt bones 
persones, carregades de grans dosis 
d’humanitat, empatia, sinceritat i 
bon cor.

No volem deixar de recordar 
el treball extraordinari que duen a 
terme en matèria d’investigació, pi-
lotant un estudi sobre malalties au-
toimmunes.

Hem d’agrair la sort d’estar en 
mans d’extraordinaris professionals.

Moltes gràcies!
María del Carmen Martínez 

Presno

Agraïment a l’Hospital 
d’Igualada

Hem passat uns dies molt dolo-
rosos acompanyant un familiar que, 
dissortadament, ja no és amb nosal-
tres, però volem agrair a tot l’equip 
de pal·liatius la seva professionalitat 
i amabilitat vers nosaltres. 

MOLTES GRÀCIES, torn matí, tar-
da i nit del servei pal·liatius: Montse, 
Raquel, Josep, Maite, Leo... TOTS!!!. 
Uns àngels que realitzen la seva fei-
na donant ànims, calor, companyia; 
fins i tot el seu alè i esperança amb 
sensibilitat a qui pateix la malaltia 
i donant serenitat als familiars, que 
tan necessitats estem en aquest durs 
moments.

SOU UN GRAN EQUIP!!! La famí-
lia Caldito-Canovas us estarem eter-
nament agraïts.

Dolors

A l’Hospital d’Igualada
Sóc la Mercè. Vaig estar hospita-

litzada durant un mes i m’agradaria 
expressar el següent.

El personal sanitari són unes 
persones impressionants, tant joves 
com veterans/nes. La seva paciència 
no te límit. La persona que els di-
rigeix, sigui el director o el respon-
sable de repartir els torns, que deu 
viure tan PANXO, els hauria de tenir 
més en consideració.

Per la part dels àpats, el menjar 
és immenjable de tan mal fet que 
està, sembla fet per donar a les bès-
ties. Les persones malaltes necessi-
tem, no quantitat, sinó una mica de 
digna qualitat, vergonya hauria de 
tenir qui mana fer aquest menjar. 
Jo havia de menjar sense sal i em 
van seguir portant sal després de 
que es notifiqués a cuina nombroses 
vegades. 

L’alcalde sempre diu que tenim 
un hospital de bandera, potser és 
hora de vigilar una mica més el Con-
sorci.

Salut.
Mercè Sala Bars

Il·luminats… i ben 
fotuts!

Pierencs i pierenques, des d’ 
avui Piera deixarà de tenir una casa 
il·luminada.

Per si estàvem engorronits i mig 
endormiscats, i per si no en tení-
em prou, ens arriba la notícia en 
el moment menys adequat, el de 
la pujada del preu de l’electricitat. 
Un 27%!!! Cal tenir present que les 
coses, per malament que vagin, en-
cara poden empitjorar.

En assabentar-me de la notícia 
m’he afanyat a revisar si tenia algun 

aparell per desendollar, no fos cas. 
No encendré els llums del carrer, 
potser abaixaré el consum de la ne-
vera. La televisió només la miraré a 
l’hora del telenotícies i la novel·la 
del migdia, que són com de la fa-
mília. Però la mesura estrella, de 
la qual estic molt orgullosa, és la 
decisió de llevar-me només els dies 
parells. De fet, els senars no m’han 
agradat mai.

Però ara diuen que el gas també 
s’apuja. Ens han ben fotut. Si faig 
més restriccions de les ja pensades 
crec que semblaria una marmota. 
Ara és quan penso que ja no puc 
pensar més..., o si?

Sempre plou sobre mullat...
Maria Teresa Mora Sanahuja

Piera

Recordant les 
conferències de l’AUGA

Quan el 9 de març de l’any pas-
sat varem assistir a l’última confe-
rència de l’AUGA, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, amb crec recordar, una 
conferència sobre medi ambient, en 
el torn de preguntes que podia fer 
el públic, per la seva professionali-
tat, el conferenciant responia àm-
pliament en el tema de la qüestió; 
el cas és que jo vaig ser l’última en 
preguntar el què va comportar que 
estigués força estona aguantant el 
micròfon --el mateix que tothom 
compartia-- i en parlar el vaig tenir 
molt a prop de la boca... us ho expli-
co perquè quan ens varen confinar 
el dia 12, vaig tenir moltes hores 
per pensar en els dies anteriors i en 
alguna estona em va venir al pen-
sament el què us acabo d’explicar... 
per sort no va passar res referent 
al COVID-19 i per sort no sé de nin-
gú que li passés res al respecte, al 
menys no ha transcendit la notícia.

Intentaré recordar les últimes 
transmissions des de Canal Taron-
ja, que setmanalment ens ajuden a 
gaudir de les conferències d’AUGA 
cada dilluns. La  vaga de la Cana-
denca en l’escaiença dels 100 anys 
d’aquells fets històrics; molt ben ex-
plicats i entenedors per a aquelles 
persones que no sabien tantes coses 
d’aquells fets.

La dels refugiats de la Guerra 
Civil a la Pobla de Claramunt, expo-
sada per un estudiant del municipi, 
resultat del treball de recerca i asses-
sorat per la Marta Bartrolí, professo-
ra que vaig tenir ocasió de conèixer 
en la seva etapa a Igualada; felicitar 
al jove que va fer la conferència, 
que no va defallir en cap moment 
de la seva excel·lent explicació; vaig 
aprendre que van venir molts in-
fants d’un orfenat de Toledo i que 
anys després van tornar a la Pobla 
on van ser molt ben rebuts.

Els secrets de les llengües, expo-
sat pels joves Jesica i David, encara 
em sembla recordar la seva simpatia 
i bona coordinació, amb veus clares, 
es va fer l’estona agradable, encara 
sembla que els veig! Al món hi ha 
moltes llengües i el català està situat 
en bona posició, tot i que algú no 
s’ho cregui.

Sobre l’escultor igualadí Josep 
Campeny, interessant, i paral·lela-
ment al Museu de la Pell hi havia 
una exposició molt completa per ad-
mirar; a més a la ciutat d’Igualada hi 
ha un carrer que porta el seu nom, 
on de solter hi vivia el marit q.d.e.p.

Sols em queda parlar de l’última 
conferència, els que la vam seguir 
la vàrem trobar molt ben ideada 
com a final de trimestre; es va fer a 

les escales del Teatre de l’Ateneu i 
l’alcalde Marc Castells i el president 
de l’AUGA, Jaume Ortínez van tenir 
unes paraules per als espectadors, 
tot arrodonit per una breu, molt 
breu, estona de música clàssica... 
però totes les conferències excel-
lents; perdoneu si me n’he deixat.

Cristina Collado

Noves eleccions a 
Catalunya

Noves eleccions al nostre país. 
No és una novetat, ja fa deu anys 
del començament del denominat 
procés, que els catalans o una ma-
joria d’ells estem immersos en una 
guerra interna, si dic interna és 
per diferenciar-la de la guerra que 
molts només volen vendre com una 
única lluita contra l’Estat espanyol. 
No és veritat, el motiu principal del 
nostre enfrontament actual no és 
comparable a com va ser la guerra 
contra la monarquia hispànica del 
temps de 1640 i ni tan sols com 
la guerra de successió a la corona 
en temps de Felip V. Un error his-
tòric dels catalans amb una llarga 
repercussió, donat que al primer 
borbó de la corona hispànica li vam 
jurar obediència en les Corts Cata-
lanes el 1701 i no solament això, 
li vàrem donar un donatiu molt 
abundant, per gràcia del parlament 
català i que després inexplicablemt, 
per un error d’estratègia de les 
nostres classes dirigents, vàrem re-
voltar-nos i buscar-nos nous aliats 
com Àustria i Anglaterra, i ens vam 
posar en un llarg conflicte (s’hi bar-
rejaven interessos de les potènci-
es europees de l’època). Què va 
succeir? Doncs que va canviar la 
situació internacional, els nostres 
amics van marxar, ens van deixar 
solets i els catalanets vàrem quedar 
amb el cul a l’aire pagant molt ca-
res les irresponsabilitats de nostres 
líders enfebrats amb les seves ide-
es. La rendició de 1714 la va iniciar 
personalment el General Villaroel, 
ordenant tocar a capitulació pel 
seu compte, donat que els dirigents 
estaven embrancats en discussions 
bizantines, mentre les tropes bor-
bòniques assaltaven la ciutat, per 
evitar mals majors.

Ara, amb la denominada lluita 
encetada en el tema del procés, es 
volen buscar analogies i martirolo-
gis passats per justificar actituds i 
greuges reals o inventats que sem-
pre hi ha al llarg de la història en-
tre els diferents pobles que habiten 
la península ibèrica. Això consti-
tueix una estafa monumental a la 
veritat històrica i també una men-
tida de proporcions bíbliques. S’uti-
litza el sentiment i les emocions 
de molts catalans per implicar-los 
en un conflicte que és purament 
intern i que no és res més que de-
fensar la preponderància de l’elit 
intel·lectual/econòmica/idealista 
catalana que sempre, ara i abans, 
ha volgut el domini econòmic i 
polític sobre la resta de la pobla-
ció i ens tracten com a canalla per 
entabanar-nos per esdevenir aliats 
seus sense que el poble en tregui 
benefici, a diferència d’ells, que sí 
que en trauran si aconsegueixen el 
domini del poder econòmic i/o po-
lític. Per tant, una vegada més, els 
catalans anem a les urnes, pensem 
bé el que votem, deu anys més de 
conflicte només poden portar pena 
i pobresa per al nostre país.

Galo Ball i Ratés

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 iden-
tificats (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.

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de 
desembre de 2020, s’aprovà la convocatòria i bases 
específiques que han de regir el concurs – oposició 
lliure de la convocatòria de proves selectives per la 
provisió d’una plaça de funcionari/ària de carrera 
de TAG especialista en Dret, i inclosa en l’oferta 
d’ocupació pública de l’any 2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE 
L’ESTAT.
Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades, 
íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Província, del 
dia 18 de gener de 2021.

Noemí Trucharte Cervera
Alcaldessa



25OPINIÓ21 de gener de 2021

LA ROTONDA   Enric Senserrich i Vives

Incivisme i/o vandalisme
La paraula incivisme abans ni la 

sabíem, però vandalisme ja ve 
de molts segles; fem servir incivis-
me, però en realitat és vandalisme 
la major part de les vegades...

«D’acord amb l’etimologia, el 
civisme constitueix el conjunt de 
qualitats que permeten als ciu-
tadans viure en la ciutat, és a dir, 
viure en comunitat tot respectant 
unes normes de convivència pací-
fica, acceptant les regles de joc de 
la democràcia i els drets fonamen-
tals o els valors constitucionals». 
Cívic és el comportament propi 
o característic del ciutadà, tot el 
contrari a l’incivisme, ja que en 
el diccionari només es remarca el 
civisme.

«El vandalisme és la tendència 
a destruir. Per gust pervers, per 
vana ostentació de força o per ig-
norància, les obres de la civilitza-
ció, com mobiliari públic i privat, 
pintades, les coses belles, etc.»

És clar que la falta de civisme, 
actualment, va agafant més va-
riants o maneres de fer, com dei-
xar defecar les nostres mascotes 
a qualsevol lloc i no recollir-ho, 
segurament és de les coses que 
més ens molesten. Una altra, que 
antigament no existia, és llençar 
les nostres escombraries pel camp, 
el bosc o als mateixos carrers; no-
més cal anar a caminar per l’en-
torn d’Igualada, i més lluny, tot i 
sabent que els plàstics tardaran 

molts anys a desaparèixer. Això 
no sembla vandalisme, és menys 
bèstia, però no deixen de ser unes 
accions que perjudiquen moltís-
sim el medi ambient i veig que 
cada dia ni ha més persones que, 
sense cap mirament, ho tiren tot 
on els rota. També els que deixen 
les escombraries fora dels conte-
nidors, els que acostumen a bui-
dar les restes de cigarretes dels 
cotxes al terra... 

Tot sovint veig que es tren-
quen bancs, papereres, conteni-
dors, a vegades parcs infantils, 
retrovisors de cotxes, etc.; moltes 
vegades, després dels “botellons”, 
i com que la major part de les ve-
gades no els enganxen, queden 
impunes i segueixen. Per sort, 
l’ajuntament d’Igualada ja va po-
sant denúncies, però molta aten-
ció que ja comencen a haver-hi 
enfrontaments amb la policia, en 
diferents ciutats, per grups incon-
trolats i molt bèsties que no tenen 
por de res. Calen mesures urgents 
abans de que sigui «normal»...

Ara acaben de treure unes 
normes vers la circulació de les 
bicicletes i els patinets, per tal 
de que no vagin per les voreres 
o espais de vianants, i no cal dir 
que encara no se n’han assaben-
tat i segueixen igual, veurem com 
acaba. I és que són tantes coses 
de la vida quotidiana que sem-
bla que no hem rebut educació 

de cap classe, i com sempre, si dius 
quelcom et foten un moc. Com 
ara amb la pandèmia: n’hi ha que 
tampoc compleixen amb les nor-
mes sanitàries, en l’àmbit perso-
nal o en grup, i suposo que per 
això tenim més contagis; sembla 
que no és tan difícil seguir-les... 
L’altre dia vaig veure com uns 
joves, en una bugaderia del 
Caprabo, es ficaven a dins dels 
bombos mentre el grup estava 
fumant i sense mascaretes... No 
acabaríem mai de trobar accions 
inadequades dins de la nostra so-
cietat, però avui, amb les que he 
escrit, ja podríem meditar per veu-
re si cadascú complim les mínimes i 
fem un país més net, més agrada-
ble, més civilitzat, tot fomentant 
una millor convivència, però no sé 
si ens en sortirem. 

Actualment, amb això d’estar 
confinats, sembla que quan sortim 
cal trencar coses i embrutar; si fós-
sim animals ho entendria, encara 
que ells es comporten millor... El 
problema és que molts d’aquests 
incívics no ho llegiran i els pares i 
professors no poden fer gran cosa, 
pel que veig... o sí? Sempre s’aca-
ba fent més lleis i normes, però si 
no sabem comportar-nos i després 
ens queixem de la falta de llibertat 
i de les multes... Si tinguéssim més 
respecte per tot no caldrien ni po-
licies, per tant demano educació, 
educació i educació.

Consells davant l’onada de fred 

Creu Roja a l’Anoia segueix tre-
ballant en la promoció de la 

Salut, en aquest cas, a través de la 
sensibilització sobre els efectes de 
l’onada de fred i de com podem 
minimitzar-los amb unes senzilles 
pautes, a l’igual que l’any passat, 
amb el suport del Servei de Sani-
tat i Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Recomanacions per 
l’exterior (al carrer, al 
camp, etc.)

Mantenir-se informat sobre les 
previsions meteorològiques abans 
de sortir de casa.

Per sortir al carrer cal optar per 
vestir-se amb vàries capes de roba. 
Si pot ser, cal evitar les activitats 
a l’exterior, sobretot una vegada 
s’hagi post el sol.

Solem perdre més escalfor per 
les extremitats, principalment el 
cap, per tant és molt recomana-
ble utilitzar gorro, guants i mitjons 
gruixuts o dos parells.

A l’aire lliure procura mante-
nir-te en moviment per entrar en 
calor, beu begudes calentes i evita 
les begudes alcohòliques que ge-
neren una falsa sensació d’escalfor.

Procura no transitar per zones 
d’obaga per evitar aixafar zones 
gelades.

Per les persones d’edat avan-
çada i amb patologies de cor no és 
convenient sortir al carrer, ja que 
el fred exerceix sobre el cor una 
tensió extra i existeix risc de patir 
un atac de cor.

Recomanacions a la llar
Aïllament tèrmic. Revisa la teu-

lada, les canals d’aigua i les por-
tes que estiguin en contacte amb 
l’exterior. Tanca totes les finestres, 
baixa les persianes i tanca les cor-
tines, intentant aïllar la casa el 
màxim possible i evitar corrents 
d’aire.

Davant la manca d’un sistema 
adequat de calefacció, utilitza me-
sures més tradicionals, com roman-
dre a les estances on hi hagi algun 
focus d’escalfor (radiador, estufa 
...) o utilitza mantes. Evita estar 
moltes hores sense moure’t. L’ac-
tivitat física genera calor i ajuda a 
combatre el fred.

Es desaconsella l’ús de brasers 
de carbó. Si utilitzes aquests apa-
rells o alguna llar de foc, recor-
da que has de deixar entrar l’aire 

de tant en tant, per no córrer risc 
d’asfíxia.

Ventila la casa dues vegades 
al dia. 15 minuts cada una de les 
vegades, per assegurar-te de la re-
novació de l’aire.

Apaga les estufes elèctriques i 
de gas durant la nit.

És aconsellable tenir a casa: es-
pelmes, lots amb piles de recanvi, 
estufa i cuina o fogonet de càm-
ping.

En condicions extremes, a les 
cases unifamiliars mantindrem una 
aixeta lleugerament oberta per tal 
d’evitar la congelació de les cano-
nades.

Alimentació i el fred
Consumeix productes de tem-

porada: tenen més qualitat nutrici-
onal, millor gust i millor preu.

Si pots, escull productes fres-
cos, com verdures i hortalisses, i 
prepara guisats, sopes i brous ca-
solans.

Fixa’t en les fruites i verdu-
res de color taronja o groc, tenen 
compostos i vitamines que ajuden 
les teves defenses durant l’hivern.

No t’oblidis dels llegums. Apro-
fita per menjar alguns plats de 
cullera com els llegums, serà una 
bona font de proteïnes vegetals, 
saludables i sostenibles.

Recorda hidratar-te. A l’hivern 
reduïm el consum de líquids per la 
disminució de la sensació de set, 
però igualment hem de seguir be-
vent sovint, i podem escollir l’opció 
de begudes calentes com infusions, 
sopes o caldos, que a més a més 
ens ajudaran a afrontar millor el 
fred.

Si vols rebre més consells des-
carrega’t aquesta aplicació que 
Creu Roja ha creat perquè puguis 
establir-te els teus reptes saluda-
bles: https://bit.ly/38Q65be

DEFUNCIONS

Maria Martí  Moliné, de 92 anys (Igualada); Ángel 
Ortega Garrido, de 81 anys (Igualada); Antonio Za-
mora Bernal, de 42 anys (Vilanova del Camí);  Antonia 
Moreno Castillo, de 83 anys; Teresa Samsó Gabarró, de 
95 anys; Antonio Domènech Segura, de 96 anys (la Lla-
cuna); José Sestelo Monge, de 89 anys (Igualada); Dio-
nisio Escobar Gómez, de 66 anys (Vilanova del Camí); 
Aludia Moreno Rebelles, de 54 anys (Igualada); Francis-
co García Hornas, de 67 anys (Sant Martí de Tous); Ma-
ria Teresa Marimon Mir, de 83 anys (la Llacuna); José 
Fernández Linares, de 79 anys (Igualada).

L’equip de govern vol que 
la Pobla perdi l’essència de 
poble
La Covid-19 ens ha canviat la 

vida. El dinamisme dels pobles 
i ciutats també s’ha vist afec-
tat per aquest virus. Els primers 
mesos, els ajuntaments i les enti-
tats van haver d’aturar de cop 
l’activitat social. Amb el pas del 
temps, les administracions públi-
ques i les associacions han pogut 
tornar a tirar endavant algunes 
propostes, d’acord amb les mesu-
res sanitàries establertes, o les 
han reinventat.

A la Pobla de Claramunt, al 
nostre poble, però, el que ha 
passat i està passant és ben cu-
riós. Algunes entitats, com és lò-
gic, estan fent una aturada for-
çosa i d’altres han replantejat 
l’activitat o activitats que orga-
nitzaven. Aquest ha estat el cas, 
per exemple, de la Comissió del 
Pessebre Vivent, que, com que 
no va poder fer la representació, 
va col·locar diverses fotografi-
es d’edicions anteriors als racons 
del nucli antic. També ha estat el 
cas de la Comissió de Reis, que va 
organitzar, tot i que no va poder 
ser igual que altres anys, l’arriba-
da del patge Faruk i la cavalcada 
seguint els protocols sanitaris. I 
volem aprofitar aquest escrit per 
felicitar la gran feina i dedicació 
de les persones que van fer el 
possible, tot i alguns entrebancs, 
perquè aquesta festa màgica fos 
una realitat.

El que és curiós és el que ha 
succeït amb les propostes que 
per les Festes de Nadal s’orga-
nitzaven des de l’Ajuntament i 
que tenen una llarga tradició al 
nostre municipi i un ampli ressò. 
Ens referim a la Copa Nadal de 
Natació, que hauria arribat a la 
49a edició, i al bingo solidari per 
recollir fons per La Marató de 
TV3, que hauria estat el 17è any 
que es feia. Preguntem a l’equip 
de govern: Com és que no s’han 
dut a terme aquestes dues pro-
postes, tot i que s’haguessin po-
gut fer seguint les mesures sani-
tàries? Per què per La Marató es 
va fer un espectacle infantil i no 
el bingo? És que en una actuació 
no hi pot haver contagis? Com és 
que aquesta proposta infantil no 
apareixia en el web d’activitats 
de La Marató, com sí que aparei-
xia cada any el bingo i la xerrada 

divulgativa que feia el metge del 
poble? No serà que es va progra-
mar a última hora, com moltes 
coses que fa l’actual equip de 
govern? Senyors i senyores, han 
de ser més PRO ACTIUS.

I si mirem mesos més enllà, al 
setembre s’havia d’haver presen-
tat el llibre guanyador del Premi 
Gumersind Bisbal 2019, que va 
aconseguir la poblatana Marta 
Bartrolí Romeu amb l’obra Els 
Romeu. Una nissaga de pape-
rers de la Pobla de Claramunt, 
un gran treball que, tot i que ja 
està editat des del mateix mes 
de setembre, encara no es pot 
comprar a les llibreries, només en 
una, tot i que el preu encara no 
està aprovat amb el procediment 
administratiu que requereix.

Preguntem a l’equip de go-
vern: Què ha passat? Quines ex-
plicacions se li han donat a l’au-
tora? Com és que encara no s’ha 
presentat? Si no es podia fer la 
presentació de forma presenci-
al, a causa de la pandèmia, tot i 
que seguint les mesures sanitàri-
es s’hagués pogut tirar endavant, 
per què no es va fer difusió que 
el llibre ja estava publicat? Segur 
que per a molta gent, sobretot 
del poble, hauria estat un bon 
regal per a les festes que acabem 
de passar. Què pensen fer? Així 
treballen per a la cultura del nos-
tre poble?

I més preguntes per a l’equip 
de govern: Què està passant a 
la Sala Municipal d’Exposicions? 
Com és que s’obre per a algunes 
exposicions que, a més, no esta-
ven programades i les que sí que 
ho estaven no s’han fet? Quin 
motiu s’ha donat als i les artis-
tes que havien d’exposar, si és 
que se’ls ha donat? Quins criteris 
s’han seguit per fer unes mostres 
i les altres no?

No voldríem que fos  ai -
xí, però tenim la sensació que 
es volen carregar o canviar tot 
el que es feia fins ara. I han de 
pensar una cosa: les tradicions 
i les activitats ja consolidades 
que s’organitzen en un poble no 
tenen cap color polític sinó que 
en defineixen la seva essència i 
la manera de ser de la seva gent.

Grup Municipal Avancem per 
la Pobla - Junts
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LES POSTRES         Joan Valls

Església és nom de dona

Jordi Castellet i Sala. Teòleg i escriptor

No ho dic jo, sinó sant Pau: 
«marits, estimeu les vostres 

esposes, tal com Crist estima l’Es-
glésia i s’ha lliurat per ella» (Ef 
5,25); quan el fundador del cris-
tianisme parla de l’amor a l’Es-
glésia ho fa posant per exemple 
l’amor necessari dispensat pel 
marit a la seva muller. El papa 
Joan XXIII (+1963) ja va titular 
l’encíclica sobre l’Església com 
a «Mare i mestra» el 1961, dos 
adjectius en femení, perquè l’Es-
glésia és dona i Crist mateix, que 
n’és l’espòs, s’ha lliurat per ella.

Mare, perquè engendra en la 
fe els seus fills, i mestra, perquè 
els acompanya en el seu camí de 
la vida per a l’aprenentatge i el 
creixement en la seva maduració 
i compromís en bé del regne de 
Déu, regne de justícia, de pau 
i de fraternitat universal. A la 
mare la coneixem molt bé, millor 
ens coneix als fills. Li sabem els 
defectes i les virtuts, però per 
damunt de tot l’estimem, la res-
pectem, la cuidem i li volem el 
millor, els fills sempre malagraïts. 
El mateix fem amb l’Església, ma-
re i mestra dels cristians.

Després de llargues discussi-
ons sobre l’accés al sacerdoci o 
al diaconat de les dones, el pa-
pa Francesc acaba de pronun-
ciar la seva voluntat perquè se 
les admeti a les ordres menors: 
lectorat i acolitat, és a dir, que 
d’una manera solemne i oficial 
puguin rebre aquests ministeris 
que els aspirants reben en acabar 
el seu pas pel seminari. Certa-
ment que els que formem part 
de l’Església voldríem que les co-
ses anessin sempre més depressa 
i més d’acord amb els signes dels 
temps. 

Tot i amb això, el papa no 
deixa de sorprendre perquè quan 
semblava que la qüestió restava 
tancada, surt amb una possibili-
tat que tothom menystenia. En 
realitat, no hi ha cap impediment 
teològic perquè les fèmines rebin 
reconeixement solemne i oficial 
en la seva quotidiana pràctica 
eclesial. A ningú no se li havia 
acudit abans? Potser a alguns 
els semblarà poc o massa lent, 
també m’ho sembla a mi, però 
aquest és un pas segur i l’Església 
no dona mai passos en va, des-
prés de rumiar-ho i debatre-ho 
a fons, de tort i de través, tant 

amb els de pensament més estret 
com amb aquells més liberals. Per 
damunt de tot, l’Església és co-
munió i el papa la serveix des 
de la caritat, que, a fi de comp-
tes, tot ho lliga i perfecciona (Col 
3,14).

L’Església és de les dones. A 
la parròquia de Calldetenes són 
les que obren la porta a l’hora 
de missa, les que distribueixen 
les lectures, les que imparteixen 
catequesi, les que s’encarreguen 
que tot estigui net i endreçat, 
les que posen flors, les que ma-
negen l’economia, les que vet-
llen pel bon funcionament de les 
capelletes de la Sagrada Famí-
lia, les que distribueixen el full 
parroquial i diocesà, les que es-
tan al cas de malalts i difunts. 
No obstant, hi ha un bon grup 
d’homes joves que venen a missa 
sense o malgrat la seva esposa i 
tots en quedem astorats. Me’n 
vaig adonar aquest Nadal, quan 
vaig redactar una llista amb tots 
els que fan possible la vida sim-
ple, pobra i senzilla d’una petita 
parròquia de poble. I encara, a 
l’acabar el dia, el rector pot tro-
bar un pot de brou a la porta de 
la sagristia. Gràcies, Carme!

De fet, tant a la vida civil 
com a l’eclesial, la pràctica corre 
sempre per davant de les lleis i 
aquestes arriben quan la pràcti-
ca ja es dona per assumida. Po-
sem pel cas, la celebració en la 
llengua vernacla, l’ofici de cara 
al poble o el vestit secular dels 
sacerdots eren una realitat molt 
abans que les lleis eclesiàstiques 
ho fessin oficial.

El canvi proposat pel sant pa-
re, que no ens deixa mai de sor-
prendre, no serà pas superficial, 
creieu-me. Si bé les dones actu-

en en la litúrgia pràcticament en 
tot, seria bo que algunes anessin 
adquirint responsabilitats en el 
seu si, com les que tenen els mos-
sens diaques i les seves senyores, 
les quals ja juguen un paper molt 
important en la vida quotidiana 
de les comunitats.

Explica el Concili Vaticà II 
que «l’Església ha d’estar sempre 
atenta als signes dels temps en 
cada generació per donar res-
posta a les perennes preguntes 
de l’ésser humà sobre el sentit 
de la vida present i futura i so-
bre llur relació mútua» (GS 4). 
Podrien ser aquestes preguntes 
perennes, la primera, per què si 
les dones fan possible el funcio-
nament de l’Església no són més 
reconegudes de forma oficial i 
sagramental? I la segona, davant 
de la manca de vocacions sacer-
dotals, i semblantment a les diò-
cesis catalanes de Girona i Tarra-
gona, per què no es donen més 
responsabilitats a dones de virtut 
reconeguda? No parla en aquest 
sentit l’Esperit Sant? 

Servir una comunitat no és 
tasca fàcil, ni sempre ben reco-
neguda, però segur que la co-
municació seria molt més fluïda 
que no pas omplint les rectories 
d’estrangers, que estan de pas, 
que venen a progressar i que, 
per molt bona voluntat que hi 
posin, no entendran mai el poble 
que se’ls encomana. Jo mateix he 
hagut de salvar els mobles d’al-
gun rector africà, que ja fa força 
anys que és entre nosaltres, però 
que no s’atreveix a posar-se al 
confessionari perquè no s’acaba 
d’entendre amb qui es troba a 
l’altre costat de la reixeta. Ma-
lament quan els dirigents estan 
més preocupats en fer funcionar 
la institució que no pas en anun-
ciar l’Evangeli.

L’Església és de les dones, qui 
en pot dubtar? Ara, la foto que 
tothom buscarà serà la d’una do-
na revestida amb l’alba cerimoni-
al en una litúrgia papal. Aposto 
que, abans d’acabar l’any, tin-
drem aquesta estampa.

Tant de bo trobem sempre, 
entre tots els batejats, dones, ho-
mes, infants i vells, el bon camí 
per anunciar l’Evangeli en el si 
de la nostra societat, que tant ho 
continua de menester.

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

“Sortir de la presó: 
una aventura incerta”

L’editorial Icària, en col·laboració 
amb Justícia i Pau, ens presenta 

“Sortir de la presó: una aventura 
incerta” (juliol 2020, col·lecció Mas 
Madera, gènere societat i ciències 
socials, 136 pàgines, rústica, mides 
21x13) i afegeix al títol “Volunta-
riat penitenciari, valor de la socie-
tat”. El dibuix de la portada és de 
Pau Badia Roca. El llibre està dedi-
cat “A les persones privades de lli-
bertat que lluiten per ser acollides 
a la societat i a tots aquells que els 
donen un cop de mà”.

Xavier Badia, Juli de Nadal, Ro-
ser Garcia i Irene Monferrer --qua-
tre voluntaris de la Comissió de 
Presons de Justícia i Pau--, han ela-
borat i coordinat un recull d’escrits 
que ens apropen a la realitat de les 
persones preses a Catalunya i als 
complicats moments que viuen en 
sortir del centre penitenciari i in-
corporar-se novament a la societat.

Ha declarat el nostre compa-
trici Xavier Badia: «Quan surts de 
la presó, el que hauria de ser una 
gran alegria, per a molts suposa 
una gran incertesa».

“El moment de la sortida de 
la presó és un moment crucial que 
ve marcat per l’estigma que sent, 
per la desconfiança en si mateix i 
per una gran inseguretat personal, 
però també per la manca d’hàbits 
i per una falta absoluta d’autono-

mia personal i sense capacitat de 
decidir”.

Aquesta realitat dura ens reve-
la les dificultats vitals de les perso-
nes recluses, així com les mancan-
ces del sistema penitenciari i de la 
mateixa societat per afrontar la 
seva reinserció social.

Els autors, a partir de la seva 
experiència de voluntariat, ens 
apropen i consciencien de la com-
plexitat d’aquest procés de rein-
serció. Ho fan mitjançant relats i 
entrevistes que presenten la situ-
ació de les persones recluses que 
ells i altres persones voluntàries de 
l’entitat han acompanyat de forma 
personalitzada durant el procés de 
sortida de la presó, en el marc del 
programa Suport.

“... Els autors --escriu el prolo-
guista Arcadi Oliveres-- esmenten 
en el capítol introductori el detall, 
els factors personals i d’entorn que 
envolten la vida del reclús, incidint 
en el paper del sistema de compli-
ment i del teixit social que intervé 
en els processos de reinserció. En 
aquest punt, val la pena incidir en 
una de les seves frases: «en sortir 
de la presó, la carpeta delictiva 
ja és tancada i el que n’ha sortit 
mereix l’oportunitat de tornar a 
començar». És precisament el punt 
neuràlgic que ens ocupa (...)”.

En definitiva, el llibre dona a 
conèixer la problemàtica dels re-
clusos, des de l’experiència del 
contacte freqüent amb homes i 
dones que estan a la presó i que 
en poc temps tindran la llibertat 
definitiva. Una realitat dura que 
revela les mancances de les normes 
penitenciàries i de la societat per 
afrontar la reinserció de persones 
que, en un moment de la seva vi-
da, han fet un mal pas.

El llibre passa bé, perquè es-
tà escrit en un llenguatge senzill i 
sincer.

En record dels esposos

Josep Puiggròs Solé 
i Àngela Muset Singla

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017.

Us estimem
Igualada, gener de 2021

Bicicletes
Per raons que no fan al cas, 

però necessàries, diumenge 
passat, a mig matí, vaig haver 
d’anar a Manresa. Anar i tornar. 
Malgrat totes les justificacions 
que ens demana el Govern, no 
vaig trobar cap control ni a la 
sortida d’Igualada, direcció Òde-
na, ni a l’entrada de Manresa;  
tampoc a la sortida i tampoc al 
tornar a entrar a Igualada, al cap 
d’una hora i mitja. Tanmateix, 
no és que els trobés a faltar… 
Però el que més em va sorpren-
dre és no coincidir, a l’anar, ni 
amb un sol cotxe a la carretera. 
Cap en la direcció que jo ana-
va i un en direcció contrària. Al 
tornar, un en la meva direcció 
i dos en la contrària. Fantàstic! 
En canvi, entre Òdena i Maians, 
la quantitat de ciclistes que em 
sortien de la dreta i de l’esquerra 
i de tots els corriols possibles, 
va ser de bogeria. Perillós fins 

i tot… Mai no havia vist tantes 
bicicletes juntes…! I a la sortida 
de Manresa, com que em troba-
va a la zona universitària, vaig 
tornar, per agafar l’eix transver-
sal, per Sant Joan de Vilatorrada. 
La quantitat de gent que, amb 
canalla, gossos, patinets i bici-
cletes, voltava per la zona era 
també extraordinària. De debò, 
extraordinària. Allò semblava el 
Rocío…

Explicacions, un dia gairebé 
primaveral i la necessitat de sor-
tir, a peu o amb bicicleta, i de 
posar una mica d’oxigen al con-
finament que patim. Em diuen 
que feia anys que no es venien 
tantes bicicletes. Havia pensat en 
una amb bateria, que ja tenim 
una edat… Ara, però, m’espera-
ré. Si en sortim d’aquesta, un dia 
o altre, hi haurà un mercat de bi-
cicletes de segona mà per donar i 
per vendre. M’esperaré…

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero

PERE VIVÈNCIES                              Joan Pinyol

Collonada monumental
Un dels tres nens va reptar els 

altres dos. A veure quin és el 
primer d’arribar fins a la font. I el 
tercer va dir: Últim! Els altres dos 
van arrencar a córrer a la veloci-
tat de la imbecil·litat. El que va 
guanyar es va mirar el segon amb 
prepotència, com si estigués tocat 
per un do dels déus. El segon es 
va deprimir i el tercer va collir i 
mastegar una móra vermella. Jo 
em quedo amb el tercer. I segur 
que compartirà amb mi un tros-
set del fruit de l’esbarzer. I és que 
m’estimo més les persones que no 
es passen el dia volent deixar els 
altres enrere. Sobretot perquè els 
trobo més originals enmig d’una 
societat tan exageradament com-
petitiva com la nostra. Amb uns 
valors discriminatoris infinitament 
accentuats. De petits ens incul-
quen que cal ser el millor, el núme-
ro u i destacar per damunt dels 
altres. No hi ha pràctiques espor-
tives per al pur plaer de compartir 
un joc. Hi ha competicions, d’alt 
nivell i de nivells ben baixos. Com-
petir, competir, competir. Un nen 
de sis anys s’apunta a futbol i en 
el primer partit rep esbroncades 
de pares i entrenadors si no està 
al nivell. Si falla el gol, si no la sap 
passar bé, si no és competitiu. Qui-
na desgràcia de valors! 

Fins i tot TV3 darrerament s’ha 
apuntat a la promoció d’aquesta 
febre competitiva. Primer va ser 
entre restaurants amb el progra-
ma “Joc de cartes”. ¿Sabíeu que 
alguns establiments han hagut de 
tancar setmanes després d’haver 
sortit al programa i no pas només 
per la covid-19 sinó abans de la 
pandèmia i a causa de les males 
crítiques rebudes? Doncs ja ho sa-
beu. I des de fa un parell de set-
manes amb el programa “Batalla 
monumental”, que enfronta mo-
numents del país. No ho trobeu 
una collonada monumental? Jo 
sí, i per això des del primer dia ho 
vaig criticar a través de les xarxes 
amb una piulada en què qüestio-
nava el sentit de fer competir dos 
monuments. Perquè puc arribar 

a entendre que es premiï qui més 
pot sorprendre amb els fogons, 
però no em cap al cap que es pu-
gui fer competir el jaciment d’Em-
púries amb la ciutat de Tarrago-
na, o els castells de Miravet i de 
Cardona. O la Seu Vella de Lleida 
amb la catedral de Girona. És com 
si en algunes cases es fes competir 
el pare amb la mare per decidir 
a quin dels dos estimem més. O 
enfrontar el sol i la lluna, a veure 
quin és més interessant. Ho trobo 
absurd i per això vaig esplaiar als 
quatre vents la meva sorpresa i 
decepció. Perquè el pitjor és que, 
un cop enfrontats en el programa, 
només un dels dos monuments 
passa a una fase final i en aques-
ta fase final es decidirà quin és 
el monument català guanyador. 
Una altra estupidesa monumental. 
Una altra manera d’incentivar la 
desqualificació d’unes realitats per 
sota d’unes altres. Per què n’hem 
de descartar una cada setmana? 
Tenim un gran país, divers, ple 
d’història, meravellós. No cal ser 
selectius. Cada monument és únic, 
particular. No el podem sospesar 
amb un altre de diferent en una 
balança mediàtica.

En el debat que ha creat la 
meva piulada --encara avui rebo 
comentaris a favor del meu pa-
rer, fins i tot per part d’historia-
dors i arqueòlegs, o amb matisos 
contraris-- n’hi ha que em diuen 
que és una manera d’enganxar la 
gent perquè segueixi el progra-
ma. Pobra audiència doncs. Encara 
demanaran que enderroquin els 
monuments perdedors i els hauran 
de fer cas per mantenir aquesta 
audiència. Donar a conèixer les 
riqueses monumentals que tenim 
és una idea formidable --encara 
que a estones el programa es per-
di en el lluïment dels presentadors 
o caricaturitzi la història--, però no 
a costa de desprestigiar-ne cada 
vegada una de dues. Si això no ho 
veu TV3 jo tampoc no la miraré, 
com a mínim quan projecti pallas-
sades com aquest programa dels 
diumenges al vespre. 

Aigües a les aixetes
MIRALLS POBLATANS                            Josep Riba i Gabarró

Amb el nom d’Aigua de Rigat, 
a Igualada es va constituir una 

societat l’any 1923, presidida per 
l’enginyer Ròmul Gavarró i amb 
altres vuit socis, que aportarien un 
capital de dues-centes mil pesse-
tes. Des de l’antic molí paperer de 
Rigat es van fer captacions d’uns 
cabals d’aigua per a l’abastament 
cap a Igualada, on arribarien el 
primer de març de 1924, i després 
es va estendre una xarxa de disset 
quilòmetres de canonades per al 
servei d’aigua domiciliària.

L’any 2006, l’accionariat d’Ai-
gua de Rigat va passar al grup 
d’Aigües de Barcelona (Agbar) en 
un 67% i l’altre 33% seguia en 
mans de l’Ajuntament d’Igualada, 

quan hi havia un subministrament 
a l’Anoia de seixanta mil habitants. 
I l’any 2011, quan hi havia disset 
mil abonats, van adquirir Aigües 
Artés, que en tenia 1.450, fent així 
una suma de 18.450 clients d’ai-
xeta.

Des de la Pobla
L’enginyer industrial Ròmul Ga-

varró i Garcia (Igualada 1883 - Bar-
celona 1953) també va endegar 
un nou subministrament des dels 
antics molins paperers de Dalt i de 
Baix, de la família dels Coca, i mo-
dernament l’aigua és tractada en 
una planta potabilitzadora, tant 
de la xuclada des dels pous com la 
que és transportada pel Rec de les 

Figueres, des de  l’indret d’un antic 
aqüeducte al damunt de la riera 
de Carme.

Una novetat fou la de l’any 
2007, quan, des d’Abrera, les cano-
nades de les Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL) van arribar a la Pobla de 
Claramunt, les quals, sumades a les 
de l’aqüífer Carme-Capellades, que 
farien uns proveïments molt grans 
i el consum mensual era de la mit-
jana següent:

Municipis  m3/mes
Igualada 108.500
Òdena 15.300
Vilanova del Camí 29.900
La Pobla de Claramunt 
  (abastament) 11.500
La Pobla de Claramunt 
  (industrial) 131.000
Vallbona d’Anoia 6.200
Totals 318.800

Les antiguitats dels serveis 
d’aigües al centre de l’Anoia ja 
sumen cent vint-i-un anys de les 
Aigües Artés, noranta-sis d’Aigües 
de Rigat i tretze anys de les Ai-
gües Ter-Llobregat. Per tot plegat 
és com hem fet rajar les fonts dels 
antecedents de les aigües de les 
aixetes.

Els jocs i entreteniments com a eina 
pedagògica

Estem passant un mesos compli-
cats durant els quals hem hagut 

de compartir més estones en famí-
lia que de costum. Quan tots som 
a casa, no es pot sortir al carrer i 
no seguim les rutines habituals les 
hores es fan llargues i aquella acti-
vitat que ens agradava tant (llegir, 
mirar la tele, cuinar...) ja l’hem fet 
tantes vegades que ja no ens dis-
treu prou. Molts ens hem adonat 
de la importància de trobar noves 
distraccions per ocupar el temps de 
manera lúdica, creativa i, sobretot, 
interactiva.

Tal com han demostrat la gran 
majoria de famílies i així ho hem 
vist a les xarxes, els jocs de taula, ja 
siguin comercials o bé inventats, i 
tota mena d’entreteniments utilit-
zant qualsevol estri i material que 
trobem per casa han estat la solu-
ció per evitar les estones d’avorri-
ment durant el confinament.

A l’escola, tant els jocs comer-
cials com qualsevol tipus d’entrete-
niment inventat han estat sempre 
una eina pedagògica per treballar 
molts aspectes emocionals i perso-
nals d’una manera efectiva i lúdica.

Els jocs de taula són l’eina per-
fecta per observar i descobrir com 
són els nostres alumnes, poder-los 
ajudar si veiem que no poden 
aguantar la frustració que els ge-
nera perdre, si s’angoixen massa 

en situacions que es donen en el 
joc, buscar estratègies i solucions 
a un problema... perquè això els 
servirà en altres àmbits de la vida.

Per a qualsevol etapa educati-
va és una bona eina com a alter-
nativa a les pantalles. Existeixen 
molts jocs estratègics estimulants 
que els fan gaudir i faciliten que 
puguin interaccionar amb altres 
companys o amb la família.

Les grans aportacions pedagò-
giques dels jocs i tot tipus d’entre-
teniments són:

- Facilitar l’evolució del llen-
guatge (llegir i entendre les ins-
truccions, interpretar-les, expli-
car-les).

- Afavorir la creativitat i l’en-
giny.

- Aprendre estratègies, millo-
rar en flexibilitat mental. 

- Desenvolupar la intel·ligència 
a través de les estratègies del joc.

- Compartir i gaudir d’estones 
de lleure en companyia.

- Compartir temps entre grans 
i petits.

- Aprendre a relacionar-se amb 
els altres, a compartir i a resoldre 
els conflictes relacionals.

- Conèixer i ser conscient de les 
habilitats i limitacions pròpies.

- Acceptar les normes i les re-
gles i assumir-les com a necessà-
ries.

- Saber perdre. Identificar i 
controlar les emocions.

- Acceptar la intervenció de 
l’atzar, donat que la possibilitat de 
guanyar no està sempre supedita-
da a les habilitats personals.

- Recuperar jocs de tota la vida 
i valorar les aportacions i experi-
ències dels pares, avis i/o altres 
persones.

- Poder jugar amb pocs recur-
sos materials. Buscar noves solu-
cions als entreteniments habituals 
manipulant objectes i buscant-hi 
noves opcions de joc.

A l’escola també utilitzem els 
jocs de sempre i sovint ens inven-
tem noves normes. Això ens ajuda 
a aprendre a posar-nos d’acord, sa-
ber dialogar, acceptar l’opinió dels 
altres... i així podem constatar com 
entre tots millorem aquell joc i li 
donem més sortides creatives. No 
sempre ens hem de regir per les 
normes establertes en un principi 
sinó que, a mesura que anem co-
neixent el joc, podem inventar-nos 
altres opcions que el facin més es-
tratègic, o més divertit segons els 
nostres gustos.

També ens inventem jocs nous 
utilitzant qualsevol material ja si-
gui o no reciclable: taps, pots, go-
mes, pedres del pati... Tot serveix 
per inventar noves formes de dis-
treure’ns.

En aquesta època ens arriben 
molts inputs sobre com passar l’es-
tona i tot el que podem comprar 
de nou a les botigues, però si ens 
mirem amb bons ulls tot el que ja 
tenim a casa, podem descobrir-hi 
noves utilitats i, sobretot amb mol-
ta creativitat, transformar un joc 
de tota la vida en tota una altra 
història.

Mireia Segura Joan
Tutora AIS

El plaer de la lectura poètica 
recau en les grans existències 

que hi ha molt més enllà d’aques-
ta existència física d’aquí. El plaer 
de la lectura poètica és la porta 
d’entrada a totes les altres dimen-
sions que puguis arribar a imagi-
nar. Però viure en aquestes altres 
dimensions ja és tota una altra 
cosa. Escriure poesia t’hi farà pen-

sar, t’hi aproparà, te’n podrà fer 
còmplice, i fins i tot t’hi deixarà 
entrar quan menys t’ho esperis. Tu 
no ho sabràs, però si t’agrada la 
poesia per llegir-la i per escriure-la, 
llavors hauràs travessat aquesta 
incertesa, i ja podràs percebre 
totes les dimensions de vida poèti-
ca que imagines. 
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Manifest dels agents econòmics i socials de 
la Vegueria Penedès
FEGP Federació Empresarial del Gran Penedès, UEA Unió Empresarial 
de l’Anoia, UGT Unió General de Treballadors i CCOO Comissions 
Obreres, davant del desenvolupament del Pla Territorial Parcial del 
Penedès

Les comarques que conformen la 
Vegueria Penedès són comarques 

diferents, territoris diferents, amb 
una realitat empresarial diversa, 
en sectors, grandària, i perfils, amb 
una presència diversificada, indus-
trial, de serveis, vitivinícola, agri-
cultura i turisme, una diversitat que 
genera treball, benestar i riquesa 
al territori que cal respectar i posar 
en valor.

La situació social, laboral i em-
presarial exigeix un canvi i una 
aposta ferma per rebaixar l’índex 
d’atur al territori, especialment 
greu en dones, joves i majors de 45 
anys i en la necessitat d’incidir en 
la retenció del talent joves i en un 
canvi de model productiu basat en 
ocupació de qualitat i ens sectors 
que aportin valor afegit, de futur, 
innovadors per guanyar competi-
tivitat. També la consolidació dels 
actuals.

Les quatre organitzacions estem 
convençudes que el desenvolupa-
ment del Pla Territorial Parcial del 
Penedès pot ser un element positiu 
per a les nostres comarques i per 
Catalunya ja que comptar amb una 
eina per la planificació i ordenació 
territorial és important i estratègic 
si es basa en la concertació social, 
la participació, l’escolta activa i la 
voluntat d’aconseguir consensos i 
acords amb el teixit social i econò-
mic pel desenvolupament futur.

Davant l’evolució del Pla Terri-
torial Parcial del Penedès, les enti-
tats FEGP, UEA, UGT i CCOO:

DEMANEM:
1. Pluralitat i representativitat: 

El procés participatiu del Pla ha de 
tenir en compte les diferents rea-
litats del territori, la implicació de 
persones, agents diversos i organit-
zacions representatives d’arreu de 
la vegueria des d’una aposta ine-
quívoca per la concertació i el dià-
leg social.

2. Equilibri i sostenibilitat: Cal 
definir un planejament que permeti 
el creixement de l’activitat econò-
mica orientant-la cap a la seva a 
transició digital i ecològica, mante-
nint l’ecosistema social i empresa-
rial existent de cadascuna de les 
comarques fent inversions i suports 
per reforçar el seu potencial, com-
petitivitat, creació i manteniment 
de l’ocupació i qualitat de vida.

3. Sòl industrial pel creixement 
empresarial: Cal comptar amb una 
planificació que permeti el desen-
volupament de noves àrees, indus-
trials i empresarials pel creixement 
ordenat, sostenible i respectuós de 
l’activitat empresarial en harmonia 
amb l’entorn i l’activitat existent.4. 
Empreses: Cal apostar decididament 
per impulsar l’activitat econòmica 
en aquest territori, fortament pe-
nalitzat per les darreres crisis eco-
nòmiques, i atraure noves empreses 
i afavorir el creixement, projecció i 

cooperació entre les existents, a la 
vegada que cal també una aposta 
per preservar les activitats i empre-
ses actuals.

5. Treball digne i ocupació de 
qualitat: Cal apostar per una tran-
sició justa que tingui en la indústria 
la base de la sortida d’aquesta crisi, 
l’aposta estratègica pel treball de 
qualitat,

fent un esment a cultivar el ta-
lent, l’especialització i afavorir la 
formació al llarg de la vida, estre-
nyent els vincles entre el món del 
treball, la formació professional, i la 
Universitat.

6. Infraestructures: Un aposta 
valenta per la millora i el desen-
volupament de les infraestructures 
estratègiques per l’avenç del terri-
tori: en carreteres, xarxa ferroviària, 
energia i subministraments, àrees 
industrials, zona agrícola i vitiviní-
cola, entorn rural i d’oci. 

7. Comunicacions: Facilitar una 
mobilitat sostenible i accessibilitat 
entre els centres urbans, zones ru-
rals i àrees d’activitat econòmica. 
Millorar la connectivitat externa i 
les vies de pas entre Barcelona, Tar-
ragona i l’Anoia-Bages, potenciant 
els eixos ferroviaris i el transport 
públic amb la mirada posada en la 
mobilitat pública, eficient, elèctrica 
i autònoma del futur.

8. Tecnologia del segle XXI: Cal 
una necessària actualització i apos-
ta de les xarxes d’internet, fibra òp-
tica, cobertura mòbil i 5G per estar 
a l’alçada del present i el futur, tant 
per la ciutadania com per les em-
preses. 

9. Sostenibilitat: apostem per 
un model d’economia circular com 
a base per garantir un creixement 
econòmic sostenible i inclusiu Que 
integri totes les accions, mesures, 
propostes i millores amb les màxi-
mes garanties de sostenibilitat, res-
pecte i integració al territori.

PERQUÈ?
1. Les nostres comarques viuen 

una delicada situació en l’àmbit 
econòmic i social que requereix 
una aposta valenta que permeti 
el desenvolupament del territori 
i millori les condicions de vida i 
l’activitat dels qui viuen i treballen 
en ell.

2. La crisi de la COVID ha ac-
centuat deficiències, insuficiències 
i problemàtiques que, per les cri-
sis anteriors o manca d’inversions 
recurrents, dificulten l’avenç i la 
competitivitat dels territoris, la se-
va gent i les seves empreses.

3. Les estratègies de futur han 
de permetre un equilibri ponde-
rat entre activitat, paisatge i resi-
dència i un model territorial sos-
tenible i respectuós amb el medi 
ambient.

4. L’elevat índex d’atur de les 
nostres comarques requereixen 
de polítiques actives decidides, in-

versions en formació i qualificació 
professional i una aposta pel crei-
xement, la creació de nous llocs 
de treball de valor afegit, abordar 
específicament la problemàtica de 
l’atur juvenil que permeti retenir 
talent, joves i captar-ne de nou, 
així com mesures específiques per 
pal·liar l’atur que afecta les dones, 
el de llarga durada i el que afecta 
als majors de 45 anys.

5. Les nostres comarques ne-
cessiten progressar econòmica-
ment i ser més competitives, i per 
fer-ho necessiten comptar amb 
unes telecomunicacions actualit-
zades i una estratègia de mobi-
litat amb comunicacions viàries i 
ferroviàries fiables, atractives i de 
qualitat.

6. Cal una aposta de territori 
per acollir activitats empresarials 
prioritzant aquelles que requerei-
xen mà d’obra de qualitat i amb el 
respecte per l’entorn i exigències 
mediambientals. Així com potenci-
ar camps d’activitat, avui pràctica-
ment residuals,

relacionats amb la transició 
energètica i ecològica per actua-
litzar i modernitzar el nostre teixit 
productiu, preservant també les 
activitats i empreses actuals.

7. La pèrdua d’alguns punts 
en l’índex de competitivitat co-
marcal 2020 (elaborat per la FEGP) 
en general als territoris, especial-
ment en innovació i desenvolupa-
ment tecnològic, dinamisme em-
presarial, qualificació de recursos 
humans, problemàtiques socials 
i mediambientals i disponibilitat 
de sòl, fan necessària una actu-
ació dinamitzadora de l’activitat 
empresarial i en infraestructures a 
l’àmbit de la vegueria.

8. Estem convençuts que po-
dem treballar plegats per un pla-
nejament que asseguri tant pri-
mera residència per a la població, 
com llocs de treball de qualitat 
dins del territori, així com fomen-
tar la formació per retenir el ta-
lent, promovent el dinamisme em-
presarial i evitant els monocultius 
sectorials o el convertir-nos en un 
territori-dormitori. Ha de ser prio-
ritari poder treballar i viure en el 
mateix territori.

I per a que així es pugui portar 
a terme, les quatre organitzaci-
ons des del nostre coneixement i 
experiència, tal i com ho hem fet 
durant els últims anys. Ens posem 
a disposició de tots els governs 
catalans i locals, i agents socials i 
econòmics i ciutadania en gene-
ral, per tal de col·laborar i sumar 
esforços, en el desenvolupament 
del Pla territorial del Penedès, 
amb l’objectiu de vetllar per ga-
rantir un ecosistema empresarial 
de futur, garantir la cohesió social, 
i vetllar perquè les comarques de 
l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia 
siguin competitives per viure i tre-
ballar-hi.

Convidem a adherir-se al mani-
fest a tota aquella entitat o orga-
nisme que des del compromís amb 
el territori i les persones, vulgui 
compartir un model, i construir 
així entre tots, un discurs unitari i 
ferm que permeti viure, treballar 
i gaudir del Penedès, com a valors 
de futur del nostre territori.

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Voteu-me
S’ha acabat el manament;
ara, doncs, és el moment
de prometre, jurar i perjurar
que jo soc millor que l’altre;
tinc més tipus i més bon caire
i que ningú em guanyarà
a dir bestieses i animalades,
parides, poca-soltades i cagades.
Jo tinc unes bones galtes,
el cap quadrat i ben plantat
i les espatlles quadrades.

Tinc el pap ben ple
de les mentides que diré.
Crec, doncs, que estic en vena
per deixar-les anar sense parar
(no vull ni pensar
si és veritat o mentida);
penseu, amics i votants,
que és un programa fet a mida
--a mida meva, és clar--
i com que vosaltres us ho creieu tot

(sou més burros que un fum de 
sabatot),
puc prometre i prometo
que si em doneu el vot
a les Rambles hi haurà metro
i a mi m’omplireu el pot.

Recordeu, doncs, ciutadans;
no voteu al TT,
ni tampoc al TP,
fugiu del PIU,
vigileu amb el DIU,
no us deixeu enganyar
pels del partit medul·lar,
alerta amb els UE,
ull amb el BOE,
ni COCOS ni MOCOS.

El més clar:
voteu-me a mi,
que soc molt TREMPAT.

LLEVADORES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ASSIR ANOIA

Protecció del sòl pelvià
El sòl pelvià és la part del cos situ-

ada a la base de la pelvis, on es 
troben els genitals externs, l’entra-
da de la vagina i l’anus. Està for-
mat per un conjunt de músculs, lli-
gaments i altres teixits que donen 
recolzament i estabilitat a la bufe-
ta de l’orina, la vagina i el recte. 
Són amortidors de l’impacte que 
es crea davant l’esforç i ajuden a 
evitar les pèrdues d’orina i femta, 
així com també intervenen en les 
relacions sexuals. Alguns fets com 
l’embaràs, el part, l’envelliment, 
la predisposició individual de cada 
dona i els mals hàbits adquirits al 
llarg de la vida poden debilitar 
aquesta musculatura.

Com podem contribuir a 
la protecció del sòl pelvià?

Hi ha alguns hàbits saludables 
que ens poden ajudar a la protec-
ció del sòl pelvià, com per exemple 
perdre pes en cas d’obesitat, deixar 
de fumar, disminuir el consum de 
begudes estimulants com el cafè o 
la coca-cola, evitar l’estrenyiment 
i realitzar una dieta rica en fibra. 
També és important afavorir un 
ritme intestinal adequat, mante-
nint una postura correcta durant la 
defecació i evitant empènyer. 

Realitzar activitat esportiva 
adequada segons les característi-
ques personals és molt saludable i 
beneficiós, però caldria evitar rea-
litzar esport d’impacte o de compe-
tició, per la pressió que suposa per 
al sòl pelvià.

D’altra banda, també és impor-
tant beure líquids suficients, apro-
ximadament un litre i mig repartit 
en tot el dia, ja que l’orina concen-
trada pot irritar la bufeta i afavorir 
l’estrenyiment.

Què podem fer per 
disminuir la freqüència 
miccional nocturna?

Hi ha alguns hàbits que ens po-
den ajudar si tenim la necessitat 
d’anar a miccionar durant la nit. 

En aquest cas, caldria moderar la 
ingesta de líquids unes dues hores 
abans d’anar a dormir. També pot 
ser d’utilitat mantenir les cames 
aixecades durant les últimes ho-
res del dia per estimular la diüresi 
natural, ja que les persones grans 
poden produir volums nocturns 
majors a causa dels edemes. Per 
acabar, caldria revisar la medicació 
habitual amb el seu professional de 
medicina de família, ja que alguns 
fàrmacs estan implicats en la incon-
tinència.

Quins són els hàbits 
miccionals saludables?

Per tal de mantenir uns hàbits 
miccionals saludables, cal seguir les 
recomanacions següents: 

- Mantenir els intervals entre 
les miccions entre 3-4 hores.

- Miccionar quan apareix el de-
sig.

- Evitar forçar la micció.

Què podem fer per 
enfortir la musculatura 
del sòl pelvià?

Existeix evidència científica que 
l’entrenament de la musculatura 
del sòl pelvià mitjançant la seva 
contracció aporta beneficis per 
protegir-lo. Aquest entrenament 
ha de ser supervisat per persones 
expertes i s’ha de mantenir al llarg 
de la vida.

Consisteix en exercicis de con-
tracció fàcils de fer i d’aprendre, 
només cal constància i motivació 
per aconseguir resultats. És im-
portant recordar fer els exercicis i 
mantenir una rutina utilitzant es-
tratègies com, per exemple, fer-los 
després de buidar la bufeta o po-
sant adhesius o notes que ens ho 
recordin. 

Per valorar el sòl pelvià i iniciar 
la realització d’exercicis de protec-
ció del sòl pelvià cal que et posis en 
contacte amb el teu Centre d’Aten-
ció Primària i demanis visita amb la 
llevadora.

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

www.latossa.com
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1a Nacional: UD Collerense “B” 3 - CF Igualada 2
Allau sense premi
FUTBOL

El CF Igualada va caure a 
Mallorca després d’un par-

tit controlat de principi a fi, en 
què no va tenir encert de cara a 
porteria i els errors es van pagar 
molt cars.

Les blaves s’estrenaven en 
competició aquest 2021, després 
de l’ajornament del partit con-
tra la SD Huesca, amb un despla-
çament fins a Mallorca per en-
frontar-se al cuer de la categoria, 
el filial de la UD Collerense. Les 
anoienques eren conscients de 
que aquests viatges exprés són 
delicats i cal tenir els cinc sentits 
posats sobre el terreny de joc. I 
així ho van fer les jugadores de 
Cubí, en una primera meitat molt 
completa en què controlaren 
completament el duel, però fal-
tava verticalitat i encert de cara 
al gol. Al descans, semblava men-
tida que seguís l’empat a zero 

al marcador. Calia seguir remant 
per treure un bon resultat.

A la represa, la recent entra-
da Ari va obrir el marcador fent 
el zero a un. Però quan sembla-
va que les blaves podien jugar 
amb més tranquil·litat va arribar 
l’empat local, en una jugada aï-
llada. Una galleda d’aigua freda, 
però l’equip es va refer i Sònia 
va ser capaç de tornar a avan-
çar les blaves. No obstant això, 
novament les locals van tornar 
a igualar l’enfrontament, en un 
llançament de falta. Calia tornar 
a remar per reflectir en el marca-
dor la superioritat blava.

Les igualadines van disposar 
d’infinitat d’ocasions, però els 
pals i la portera local van evitar 
el gol de les catalanes. El desen-
llaç encara va ser més rocambo-
lesc: ja al minut 94, després d’un 
refús de la defensa visitant, Ma-
cià va agafar la pilota amb les 

mans i el col·legiat del partit ho 
va interpretar com a cessió. En 
el llançament posterior, les locals 
van fer el gol de la victòria.

Una derrota que per a res 
reflecteix el viscut al Municipal 
d’en Rebassa i que deixa el CF 
Igualada amb 16 punts a la clas-
sificació.

La setmana vinent el conjunt 
blau descansarà i no competirà, a 
l’espera de tornar a jugar davant 
l’equip aragonès el proper 27 de 
gener, a les 19.30 h.

Ajornat el partit del CFI 
masculí

El duel de Tercera Divisió pre-
vist per a diumenge passat, 17 de 
gener, entre l’equip barceloní del 
CF Montañesa i l’anoienc del CF 
Igualada es posposa a una nova 
data per determinar.

Pere Santano

Atletes del CAI als controls 
indoor del Palau Sant Jordi
ATLETISME 

Un nombrós grup d’atletes del 
Club Atlètic Igualada Petromi-

ralles van participar dissabte i diu-
menge a les proves de control que 
inauguraven la temporada de pis-
ta coberta en el nou emplaçament 
del Palau Sant Jordi de Barcelona, 
que substitueix la Pista Coberta de 
Catalunya de Sabadell, no disponi-
ble actualment per la pandèmia. 
Els participants hagueren de com-
plir les normes i restriccions sani-
tàries derivades de la pandèmia de 
la Covid-19.

Cal destacar les victòries abso-
lutes de Jordi Yoshinori Matsuoka 
en salt de llargada, amb 7,18 m, i 
de Naima Ait Alibou en els 1.500 
m llisos amb 4’36”13. També de 
Pol Roca en salt d’alçada sub-20 
amb 1,90 m, de Carla Bisbal en 800 
m llisos sub-18 amb 2’14”77 i de 
Mar Buchaca en 60 m llisos sub-16 
amb 8”09. 

Hèctor Ramos era 2n en salt 
d’alçada absolut amb 2,01 m, ma-
teix registre que l’entrenador del 
CAI Eduard Fàbregas (Intec Zoití). 
Gerard Suriol va debutar com a 
atleta del CAI en aquesta compe-
tició.

Aquests foren els registres as-
solits pels atletes del CAI Petro-
miralles participants als controls 
absoluts, sub-20, sub-18 i sub-16:

Dissabte 16 
- Salt d’alçada masculí: 2n Hèc-

tor Ramos amb 2,01 m. 
- 800 m llisos masculí: Gerard 

Suriol amb 2’02”84.
Diumenge 17
- Salt de llargada masculí: 1r 

Jordi Y. Matsuoka amb 7,18 m; 
Aitor Caldito amb 6,67 m; Oriol 
Castells amb 6,44 m; Darío Sirerol 
amb 5,86 m.

- 1.500 m llisos femení: 1a Nai-
ma Ait Alibou amb 4’36”13.

- 1.500 m llisos masculí: Gerard 
Suriol amb 4’22”23.

- 60 m llisos masculí: Oriol Cas-
tells amb 7”45.

- Salt de llargada femení: 3a 
Marta Galló amb 5,59 m. 

- Salt de perxa masculí: Theo 
Ruiz - nuls.

- Llançament de pes masculí: 
Ramon Sánchez P. amb 12,27 m. 

Control sub-18 i sub 20
- Salt d’alçada masculí sub-20: 

1r Pol Roca amb 1,90 m.
- 800 m llisos femení sub-18: 1a 

Carla Bisbal amb 2’14”77.
- Triple salt femení sub-18: An-

drea Gil amb 10,01 m.
- Salt d’alçada masculí sub-18: 

Isaac Baltà amb 1,67 m. 
Control sub-16 
- Salt de llargada masculí: 3r 

Rubén Sánchez amb 5,67 m. 
- 60 m llisos masculí: 3r Rubén 

Sánchez amb 7”63.
- 60 m llisos femení: 1a Mar 

Buchaca amb 8”09.
- 3.000 m llisos femení: 3a 

Clara Enrich amb 11’26”58.
- 3.000 m llisos masculí: 4t Ori-

ol Alonso amb 9’44”54 -
Club Atlètic Igualada

Neix la UECAnoia Popular, nova secció de 
running del Club Excursionista UECAnoia 
ATLETISME

El cap de setmana passat es va 
dur a terme l’acte de signa-

tura del conveni de col·labora-
ció entre el Club Excursionista 
UECAnoia i el ja existent grup 
d’entrenament de running que 
donarà nom a la nova secció del 
club com a UECAnoia Popular. 

Aquesta nova secció incorpo-
ra a l’entitat anoienca un equip 
d’entrenadors amb fort bagat-
ge i reconeguda experiència al 
món de l’esport, com són Albert 
Moreno (duatleta i triatleta pro-
fessional), Jordi Moreno (duat-
leta i triatleta), Víctor Montaner 
(fisioterapeuta i atleta) o Oriol 
Marimón (triatleta). L’objectiu de 
la UECAnoia Popular és acostar 
el món del running i la millora 
física en general a aquelles per-
sones a qui interessi millorar la 
seva salut, i així, mica en mica, 
anar-se introduint en l’esport. La 
secció està formada per grups 
de diferents nivells, en què cada 
esportista aconseguirà gaudir de 
córrer segons sigui el seu nivell. 
Els ja més de 100 membres de la 
UECAnoia Popular gaudiran dels 
avantatges de ser socis del Club 
Excursionista UECAnoia com po-
den ser l’assegurança específica 
d’accidents (equiparable i inclús 
millorant algunes prestacions de 

la contractable amb la FEEC), el 
descompte amb el lloguer de ma-
terial de l’entitat i a diferents 
negocis de la comarca, rebaixes a 
les curses i activitats que organit-
za l’entitat o l’ús de les instal·la-
cions del club. 

Pel fet de ser socis podran 
participar de les activitats orga-
nitzades per les diverses seccions, 
com són la de trailrunning (cur-
ses de muntanya), BTT, munta-
nya, orientació, etc. i a l’Escola 
Esportiva CERRR-UECAnoia.

L’acte de signatura va tenir 
lloc, per una banda, amb David 
Gubern (president del Club Ex-
cursionista UECAnoia) i Bernat 
Planas (tresorer), i per l’altra, Al-
bert Moreno, Jordi Moreno, Víc-
tor Montaner i Oriol Marimón.

Aquesta incorporació es suma 
als convenis que s’han realitzat 
amb anterioritat amb Bttrus UE-
CAnoia (secció de BTT) i amb l’Es-
cola Esportiva CERRR-UECAnoia 
(Escola de Trail i Orientació per a 
infants i adults). El club anoienc, 
que està a punt de fer 60 anys 
de la seva fundació, disposa amb 
aquest acord d’11 seccions acti-
ves formades per gairebé 1000 
socis que gaudeixen, cadascú a la 
seva manera, de la muntanya, la 
natura i l’esport. 

Si teniu interès en rebre més 
informació sobre aquesta nova 
secció podeu contactar amb la 
secretaria del Club Excursionista 
UECAanoia, o bé a la mateixa 
web www.uecanoia.cat #SomUE-
CANOIA.
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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

El Club Excursionista UECAnoia, campió a 
tres de les curses virtuals de l’Anoia
CURSES DE MUNTANYA

Aquest any, les curses estan aga-
fant un altre aire amb els confi-

naments i les mesures dictades pel 
govern de la Generalitat. Tres de la 
típiques de la comarca han passat 
de la modalitat presencial a la vir-
tual, i en les tres els membres de la 
secció de curses de muntanya de la 
UECAnoia han aconseguit les prime-
res posicions: La primera de les tres 
en tancar les seves dates de participa-

ció va ser la “Hivernal Panna el Ban-
doler” de Sant Martí de Tous, amb un 
recorregut de trail i un de Btt. Al de 
trail, d’11,33 km i 350 m de desnivell 
positiu, la primera posició absoluta 
masculina se l’enduia Marc Oller. En 
la femenina Georgina Gabarró que-
dava segona, seguida per les també 
membres del club Sílvia Roca, 4a, i 
Sílvia Biosca, 5a.

A Vilanova del Camí es va ce-
lebrar la “Pujada als dipòsits” (que 

amb la versió virtual s’anomenà “El 
Sant Dipòsit”) amb dues distàncies. 
A la llarga de 4.81 km es va assolir un 
podi taronja, amb la primera posició 
de Joan Rosich, Albert Ferrer era 3r 
i Marcel Reymundi 4t. En categoria 
femenina, Marta Segura s’enduia la 
primera posició. Pel què fa a la curta 
de 2,38 km, David Patiño quedava 
primer, seguit de José Angel, 3r.

La darrera en finalitzar les dates 
de celebració ha estat la “Cursa de 

l’Esquiador”, ubicada enguany a Cas-
tellolí i que ha presentat 2 circuits de 
trail i 2 de BTT. Al circuit de trail curt, 
de 10,2 km, s’ha imposat Marc Oller 
en categoria masculina i Georgina 
Gabarró en la femenina, seguida per 
Sílvia Roca en 4a posició. Al circuit 
llarg de 16,9 km la vencedora en ca-

tegoria femenina ha estat Georgina 
Gabarró.

Evidentment no és el mateix, 
però les ganes de competir i fer cór-
rer el crono hi són. Mentre esperem 
temps millors, les curses virtuals són 
una opció prou bona per esprémer 
als/les corredors/es.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CINEMA DE TOUS
Ondina. Dia 24 a les 17.30 h.
Una íntima convicción. Dia 24 a les 19.05 h.

■ ATENEU CINEMA 
Uno para todos. Cicle Cinema Gaudí. Avui dia 21 a les 20.00 h.
Laban i Labolina. Cicle Petit Kinosaure / matinals familiars. Dia 23 a les 12 del migdia.
Deseando amar. Dia 22 a  les 19.30 h. Dia 24 a les 17.00 h. No recomanada a menors de 7 anys.
Perfumes. Dia 23 a les 17.00 h. Dia 24 a les 19.15 h. Dia 27 a les 19.00 h. Apta per a tots els públics.
Madame Curie. Dia 23 a les 19.15 h.  No recomanada a menors de 7 anys.

Laban i Labolina. Suècia, 2006. Animació.  En Laban i la Labolina són dos germanets fantas-
ma que viuen al Castell del Sol Diürn amb la seva família. En Laban té por de la foscor i la Labo-
lina en sap un munt de fer ombres xineses. A tots dos els agrada pintar, anar de picnic, cuinar 
receptes estranyes i jugar. A vegades es barallen una mica, però sobretot els agrada divertir-se 
plegats.

Deseando amar. Hong Kong, 2000. Drama romàntic. Direcció: Wong Kar-Wai. Intèrprets: 
Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Siu Ping-Lam, Mama Hung Hong Kong, 
1962. Chow, redactor en cap d’un diari local, i la  seva dona canvien de vivenda.  En aquell edifi-
ci coneixerà una jove que també hi ha arribat fa poc amb el seu marit. Els dos coneguts comen-
cen a fer-se molt amics. Un dia descobriran quelcom inesperat de les seves respectives parelles.

Perfumes. França, 2020. Comèdia. Direcció: Grégory Magne. Intèrprets: Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave Kervern, Zelie Rixhon, Sergi López, William Sciortino. Anne Walberg és 
una estrella mundial del món dels perfums. Crea fragàncies i ven el seu talent a tot tipus d’em-
preses. Viu com una diva, egoista i amb molt temperament. El seu nou xofer és l’única persona 
que no té por de plantar-li cara, i aquesta és la raó per la que ella no l’acomiada.

Una íntima convicción. França, 2018. Drama judicial, basada en fets reals. Direcció: Antoine 
Raimbault. Intèrprets: Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Philippe Uchan, Jean Ben-
guigui, François Fehner, François Caron, Philippe Dormoy, Jean-Claude Leguay , Steve Tientcheu, 
Laurent Schilling. Nora està convençuda que Jacques Viguier, és innocent de l’assassinat del què 
l’acusen. Per temor un error judicial, convenç un advocat defensor per a un segon judici. Junts 
lluitaran contra la injustícia però cada vegada sembla més evident les acusacions contra Viguier. 
Nora s’acaba obsessionant en trobar la veritat.

Ondina. Un amor para siempre. Alemanya, 2020. Romàntica. Direcció: Christian Petzold. In-
tèrprets: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Anne Ratte-Polle, Rafael 
Stachowiak, José Barros, Julia Franz Richter, Gloria Endres de Oliveira. Ondina és historiadora i 
fa conferències sobre el desenvolupament urbà de Berlin. Quan el seu amant l’abandona, l’antic 
mite s’apodera d’ella; només li queda matar l’home que l’ha traït i tornar a les aigües.

Uno para todos. Espanya, 2020. Drama - ensenyament. Direcció: David Ilundain. Intèrprets: 
David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura, Ana Labordeta, Betsy Túrnez, Jorge Po-
bes, Valèria Endrino.  Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d’una classe de sisè de 
primària en un poble completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar 
a un alumne malalt a l’aula, es troba amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus com-
panys vol que torni a classe.

Madame Curie. Regne Unit, 2019. Biogràfic. Direcció: Marjane Satrapi. Intèrprets: Rosamund 
Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Jonathan Aris, Indica 
Watson, Mirjam Novak, Tim Woodward, Cara Bossom. Aquest film conta la història real i incre-
ïble de  Marie Sklodowska-Curie i el seu treball guanyador del Premi Nobel que va canviar el 
món per sempre. A mida que descobreix elements radioactius ja coneguts, aviat es fa evident 
que la seva investigació podria derivat a aplicacions en medicina que podrien salvar vides, però 
també a usos en la guerra que en podrien destruir.

Petit Kinosaure. Les matinals 
familiars a l’Ateneu Cinema

“Uno para todos”, de David 
Ilundain, avui dijous a 
l’Ateneu Cinema

El Cicle Gaudí arranca aquest mes 
de gener amb el film “Uno para 

todos”, segon llargmetratge del 
director navarrès David Ilundain, 
que el passat dissabte va rebre, a 
la 26a edició dels Premis Forqué, el 
guardó al “Cine y la Educación en 
Valores”.

Ilundain va debutar l’any 2015 
amb “B de Bárcenas”, amb el qual 
va aconseguir tres nominacions als 
Goya i nombrosos reconeixements, 

com el Premi especial Feroz o el Pre-
mi Días de Cine a la millor pel·lícula 
espanyola.

“Uno para todos” ens explica la 
història d’un professor interí (David 
Verdaguer) que arriba a un poble 
desconegut per a ell, on haurà d’as-
sumir la tutoria d’una classe de sisè 
de primària.

Els primers contratemps comen-
çaran quan haurà de reintegrar a 
l’aula un alumne malalt, després 
d’un temps absent a causa d’una 
malaltia, rebutjat pels seus com-
panys de classe.

El guió està inspirat en un fet 
real d’assetjament escolar, que el 
mateix director va llegir a la premsa.

El Cicle Gaudí, impulsat per 
l’Acadèmia del Cinema Català, 
projectarà aquest film en un total 
de 74 sales de Catalunya.

Al primer pis de l’Ateneu Igua-
ladí, a la Sala Ateneu Cinema, es 
projectarà a partir de les 20.00 h 
en sessió única. Les entrades cal 
adquirir-les preferentment a tra-
vés de la pàgina web: www.ate-
neucinema.cat.

Cine Club Ateneu

L’Ateneu Igualadí té una nova 
proposta per a les famílies amb 

fills a partir de 2 anys perquè els 
matins de dissabte durant el mes 
de gener siguin d’allò més distrets. 

Per això compten amb la col·labo-
ració de la distribuïdora de cinema 
de qualitat per a infants i joves i 
en català Pack Màgic.

Els dissabtes 23 i 30 de gener 
2021 l’Ateneu ofereix sessions ma-
tinals a les 12h a l’Ateneu Cine-
ma amb la companyia del projecte 
Petit Kinosaure (de Pack Màgic), 
que proposa sessions dinamitza-
des de jocs i cinema expressament 
adaptades i amb una durada in-
ferior als 40 minuts. L’entrada té 
un cost de 3 euros per persona, i 
és gratuït pels socis/es de l’Ateneu 
presentant el carnet familiar. La 
programació és la següent: “Laban 
i Labolina” (dissabte 23) i “Petzi i 
la mar salada” (dissabte 30).

Esperem que aquesta diverti-
da proposta que combina el gust 
pel bon cinema infantil, amb gust 
estètic i potenciació dels valors hu-
mans, tingui una bona acollida a 
Igualada.

www.canaltaronja.cat/anoia

La tele que ens uneix

https://www.packmagic.cat/kinosaure/



