
La Comissió d’Urbanisme i Mo-
bilitat de l’Anoia (CUMA) consi-
dera que crear un nou polígon in-
dustrial per a grans empreses és
«l’única sortida» per una situació
d’atur creixent i debilitació del tei-
xit industrial. La comissió ha en-
trat de ple en el pols entre els ajun-
taments de la Conca d’Òdena i els
moviments i grups que defensen
la preservació del sòl agrícola i
l’entorn rural. Aquest ens està pre-
sidit per la Unió Empresarial de
l’Anoia i integrat per Leather Clus-
ter Barcelona, Gremi de Blan-
quers d’Igualada, Cambra de Co-
merç, Associació Polígon dels
Plans, Col·legi d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Barcelona, Asso-
ciació Empreses del Polígon de les
Comes, Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics Indus-
trials de Barcelona, Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya,
Gremi de Constructors i Promo-
tors de la comarca de l’Anoia,
Col·legi d’APIS de Catalunya i
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya.
Les entitats fonamentalment

industrials consideren que «cal
protegir la diversitat d’activitats i
de models», però defensen la ne-
cessitat de fer un polígon indus-
trial per a grans empreses perquè
creuen que el sòl existent no és
competitiu i la comarca perdrà

oportunitats si no posa terrenys a
disposició d’inversions que pu-
guin arribar al territori. Han fet
públic aquest dijous un manifest
amb la intenció d’incidir sobre la
decisió que prengui la Generalitat
i els ajuntaments en l’elaboració
d’un Pla director urbanístic inter-
municipal, i sobre l’opinió públi-
ca. Les propostes d’ubicació de
sòl industrial que es van conèixer
després d’una primera fase de de-
bat van aixecar un forta oposició
a nivell social, però també d’algun
ajuntament com el de Vilanova
del Camí, que es va mostrar con-
trari a la proposta que hi havia per
al seu municipi.

Afirmen en el manifest que
«l’Anoia és i ha estat històricament
una comarca industrial, amb un
paper important del comerç i els
serveis, i també amb turisme i ac-
tivitat agrícola».  I afegeixen que
«protegir la diversitat d’activitats i
de models ha de continuar sent
una prioritat per mantenir la plu-
ralitat i la diversificació que tenim,
com a comarca, d’activitats que
ens complementen i ens fan més
rics com a territori».
Però la delicada situació labo-

ral i empresarial per la qual ha
passat i passa l’Anoia «exigeix un
cop de timó per canviar el rumb
d’un elevat i creixent índex d’atur,

la retenció del talent jove i una
pèrdua de competitivitat com a
territori respecte d’altres zones del
país», segons el manifest.

Polígons no competitius
En el document també es diu que
«els polígons actuals existents a la
comarca, buits o mig buits, són
petits i no són competitius respec-
te d’altres àrees industrials més
properes a Barcelona, tot i que són
necessaris per acollir empreses
petites d’aquí que vulguin créixer
o altres que vulguin instal·lar-se.
Cal que aquestes parcel·les es
condicionin i es preparin», i afe-
geix que hi ha una elevada taxa
d’atur que «exigeix una proposta
que aporti nous llocs de feina i que
proporcioni un futur als joves que
actualment han de marxar de la
comarca per manca d’oportuni-
tats o veuen afectada la seva qua-
litat de vida».
Asseguren en aquest docu-

ment que «hem de tornar a situar
la comarca al mapa, i la reindus-
trialització d’Europa i Catalunya
pot ser una oportunitat». I el parer
dels industrials és que s’ha de po-
sicionar l’Anoia «per recuperar
sectors que ens són naturals i pro-
pis i pels quals tenim coneixe-
ment, personal i talent, i fer-nos
forts per atraure sectors emer-
gents d’aquesta nova realitat com
la digitalització, la logística o la
mobilitat».

ENRIC BADIA IGUALADA

L'empresariat anoienc unit irromp en
el debat pel sòl industrial a la Conca
Diversos col·lectius afirmen en un manifest conjunt que la comarca es juga el futur en els polígons

MANEL HIDALGO

Polígon de les Comes, a Igualada

El jutge ha enviat a presó un
jove de 21 anys de nacionalitat es-
panyola amb antecedents i veí
d’Igualada que va ser detingut
com a presumpte autor d’un de-
licte de robatori amb violència i
intimidació dimarts passat.
Els fets van tenir lloc a la una

del migdia del mateix 3 de no-
vembre, quan el detingut pre-
sumptament va intentar sostreu-
re diferents productes d’un esta-
bliment alimentari del centre
d’Igualada. En veure’s sorprès
pels treballadors, el lladre va treu-
re un tornavís de la butxaca i va
intentar punxar i amenaçar els
treballadors. Tot i això, ningú va
resultar ferit.
L’individu, en veure que no po-

dia aconseguir el seu botí i que se
li estava complicant el robatori, va
fugir corrents de l’establiment.
Ràpidament, els Mossos van
muntar un operatiu de recerca i
gràcies a la col·laboració dels tre-
balladors del supermercat van te-
nir suficients indicis per identifi-
car-lo, segons van explicar ahir els
Mossos d’Esquadra en un comu-
nicat.
Pocs instants després, una pa-

trulla de paisà el va localitzar en
un carrer d’Igualada. L’home va
quedar detingut pel robatori amb
violència i intimidació. El detin-
gut va passar el 4 de novembre a
disposició del jutjat i es va decre-
tar el seu ingrés a presó.
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Presó per a un
jove que va
amenaçar els
treballadors 
d’un supermercat
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Dues persones van resultar fe-
rides de pronòstic menys greu en
un accident de trànsit que hi va
haver ahir al matí a Piera i que va
obligar a tallar la carretera B-224
(que uneix Piera i Martorell) i a fer
desviaments per l’interior de la
població. Dos vehicles van xocar
frontalment i un dels passatgers
va quedat atrapar a l’interior d’un
dels turismes. L’accident va tenir
lloc a un quart de vuit del matí i va
obligar a tallar la carretera fins al
voltant de dos quarts de deu. Cinc
dotacions dels Bombers es van
traslladar al lloc dels fets i van tre-
ballar per alliberar la persona
atrapada, que va resultar ferida en
una cama. L’altre ferit va sortir per
ell mateix i va ser atès pel SEM al
lloc de l’accident. Un dels ferits va
ser traslladat a l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Martorell i l’altre a
l’Hospital de Bellvitge, segons
fonts del SCT.

REDACCIÓ PIERA

Un accident amb
dos ferits obliga a
tallar la carretera
de Piera a
Martorell

El Grup Colisée ha obert a Igua-
lada la seva nova residència. L’es-
pai es va acabar a correcuita du-
rant la primera fase de la pandè-
mia, ja que l’Ajuntament igualadí
el preveia com un espai d’habita-
cions hospitalàries per poder des-
congestionar el centre sanitari de
la capital de l’Anoia en cas de ne-
cessitat. Finalment, aquestes ha-
bitacions que ara ja estan dedica-
des a gent gran no van ser neces-
sàries com a ampliació de l’hos-
pital. 
La residència Colisée Igualada,

ubicada al número 41 del carrer
de Sant Carles, en ple centre del
municipi, en el que era l’antic edi-
fici de Mútua Igualadina, té 91
places distribuïdes en quatre pi-

sos i suposarà la creació d’uns 65
llocs de treball quan arribi a la ple-
na ocupació. La renovació total de
les instal·lacions ha significat una
inversió de 7,5 milions d’euros.
Els responsables de la nova re-

sidència han explicat que s’ha
adaptat a la normativa actual per
atendre possibles casos de covid

dels mateixos interns. A més a
més, el grup disposa d’un pla de
contingència propi que és d’apli-
cació a tots els centres del Grup
Colisée, que inclou formació
constant dels treballadors, proto-
col de neteja reforçada, seguretat
en l’estoc d’equips de protecció
individual (EPI) per garantir

l’abastament en tot moment, re-
correguts senyalitzats, programa
intern de tests ràpids i protocol de
sectorització. Altres mesures ben
visibles són la instal·lació de
mampares de separació, i un ex-
positor a la porta d’accés del cen-
tre amb guants, mascaretes, solu-
ció hidroalcohòlica i desinfectant
per a sabates i roba a totes les en-
trades.
Marc Garcia, director de Coli-

sée Igualada, ha destacat que «se-
guint amb el model d’atenció del
Grup Colisée, l’equipament i els
serveis de Colisée Igualada estan
dissenyats per satisfer les neces-
sitats i desitjos de les persones
grans que necessiten una atenció
continuada i volen viure la resi-
dència com una prolongació del
seu habitatge». També ha subrat-
llat que la nova residència té «un
equip humà multiprofessional i
altament qualificat per assegurar
el benestar, la rehabilitació inte-
gral i el desenvolupament de la
vida social dels residents».
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El grup Colisée obre una nova residència
de gent gran a Igualada, per a 91 persones 
El centre és el resultat 
de la remodelació de
l’edifici de l’antiga Mútua
Igualadina 

GRUP COLISÉE

Vista exterior de la nova residència d’Igualada


