
Els equips d’emergències i seguretat desplegats a la Conca van fer dilluns un homenatge al persona de l’Hospital i els CAP’s. Foto: Twitter (Fina Olmedo).
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L’EDITORIAL

La Veu, la teva veu
Estem en moments de dificultat i tots inten-

tem aportar allò que podem per resoldre els 
problemes que es van plantejant. El periòdic 
on explicàvem el confinament, no va poder 

arribar a l’hora als punts de venda perquè la barrera, 
que altres mitjans podien travessar, era expressament 
dura per al nostre. Quan finalment en varen perme-
tre el pas, molts  distribu-
ïdors i punts de venda ja 
havien adaptat horaris i 
dies d’obertura. Això ens 
va obligar a no sortir la 
darrera setmana i a bol-
car-nos en tots els meca-
nismes tècnics que avui 
permeten les noves tecno-
logies i les xarxes socials. 
Diàriament hem canalit-
zat totes les informacions i comunicats de les autoritats 
i entitats, notícies, entrevistes i articles d’opinió. 
Som conscients de l’excepcionalitat del moment i el 
nostre deure vers la societat, lectors, anunciants i dis-
tribuïdors i, per tant, part d’aquest col·lectiu que ha 
de contribuir al sacrifici provocats per la pandèmia. 
Durant aquesta setmana les coses han canviat poc. Di-
uen que aquest divendres la corba d’infectats hauria 
de començar a fer el tomb i que el confinament con-

tinuarà. No tenim la seguretat de poder arribar als 
nostres lectors amb les condicions de sempre, però 
ho intentarem. Seguim convençuts de ser un servei 
bàsic d’una comarca que batega i veiem la Veu digital 
com un bon complement, però no com un substitut 
de l’edició de paper.  
Esperem que tot aquest neguit sigui un parèntesi i que 

aviat superem aquest 
moment de dolor, per 
a tantes llars que han 
perdut algun dels seus 
membres, però que 
ha posat novament de 
relleu expressions de 
responsabilitat i sa-
crifici de tants i tants 
col·lectius que fan 
serveis de tota mena a 

casa nostra. La gent de l’Anoia està fent un sacrifici 
enorme i la Conca d’Òdena segueix sent l’única zona 
especialment confinada de tot l’estat. Vol informació 
veraç i contrastada. Exigeix respostes a molts dels in-
terrogants i incongruències que li afecten. L’obligació 
de “La Veu” és informar. Ho fem i ho seguirem fent, 
malgrat les dificultats. Perquè és la teva veu i vol con-
tinuar sent el vehicle per que et puguis fer sentir i per 
escoltar els altres. 

L’obligació de “La Veu” és 
informar. Ho fem i ho seguirem 

fent, malgrat les dificultats. 
Perquè som la teva veu

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Miguel Àngel Villarroya, general 
de l’exèrcit espanyol que compareix 
a la Moncloa per explicar l’evolució 
de la pandèmia, sembla que hagi de 
guanyar la batalla contra el corona-
virus amb les seves armes. Deixa 
anar frases com “sense novetat al 
front” o “tots som soldats” i  per si 
no n’hi ha prou d’arenga castrense 
l’altra dia va deixar anar sense que 
hi vingués a tomb “rei és el primer 
soldat d’Espanya.”

Òmnium Cultural, ja n’ha fet cam-
panya i diu “menys militars i més 
sanitaris”.

Oriol Mitjà, infectòleg de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, va escriure a 
les xarxes socials el 23 de febrer, fa 

més un mes “Aquest és el moment 
de preparar-se per a una pandèmia 
per Covid-19. Els brots fora de la 
Xina apunten que la infecció no es 
podrà contenir i que ja estem en-
trant en fase de pandèmia”. Però li 
van fer poc cas.

Margarita Robles, ministra de de-
fensa, va dir “la immensa majoria 
de residències d’avis estan funcio-
nant amb enorme generositat i res-
ponsabilitat, però l’exèrcit ha pogut 
veure, en algunes visites, ancians 
absolutament abandonats, fins i tot 
morts, als seus llits”.

L’Ajuntament de Madrid ha anun-
ciat que la funerària municipal –re-
municipalitzada durant el mandat 
de l’exalcaldessa Manuela Carmena 
després que el PP la vengués per 
100 pessetes– “suspenia el trasllat 
de cadàvers per la falta de materials 
de protecció i que només incinera-
rà o enterrarà els que els arribessin 
dins d’un taüt tancat per evitar con-
tagis entre el personal.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, ha dit “Espanya ha 
pres les mesures de confinament 

més dràstiques del món. Però des-
graciadament, el pitjor està per ar-
ribar. Es diu que els éssers humans 
som el temps que respirem. Si ens 
quedem a casa aconseguirem que 
moltes persones segueixin respirant.” 

Cristina Tardáguila, directora 
adjunta de l’International Fact-C-
hecking Network, una una xarxa 
global d’investigadors i periodistes 
dedicada aquests dies a desmentir 
notícies falses sobre el coronavirus, 
ha dit “Les ‘fake news’ s’expandei-
xen com el virus”, i ha explicat que 
la seva organització “ha detectat més 
de 1.000 notícies falses sobre el virus 
i totes les teories de la conspiració 
que l’envolten. És la col·laboració 
més gran de la història del ‘fact-c-
hecking’ fins ara.”

La Moncloa ha dit en un comu-
nicat que només el ministre de 
Sanitat espanyol, Salvador Illa, 
és ‘l’autoritat competent’ arran de 
l’estat d’alarma per a ordenar l’en-
duriment del confinament d’Igua-
lada i la Conca d’Òdena, després 
que la Generalitat demanés un 
confinament total de la zona.

Alarma
Pedro Sánchez ha decidit posar Espa-
nya en estat d’alarma. Es tracta d’una 
situació excepcional que, entre altres 
mesures, inclou el desplegament dels 
militars, i la limitació de la llibertat de 
moviments dels ciutadans, un dret de-
mocràtic essencial protegit per la cons-
titució. Per aconseguir-ho, va presidir 
un consell de ministres llarguíssim per 
tal de convèncer els seus socis de go-
vern de la necessitat de prendre una 
mesura tan greu com aquesta. Fins i tot 
hi va assistir el vicepresident, de Pode-
mos, que no hi hauria d’haver anat per 
trobar-se en període de quarantena. 
Però feta la llei feta la trampa, i Iglesias 
hi va anar, i es va fer també responsable 
de la decisió. Amb aquesta mesura tan 
dràstica, Sánchez volia demostrar que 
qui mana és ell i només ell, i que la seva 
confiança en la gestió autonòmica de la 
pandèmia és nul·la.
A Sánchez li agrada molt fer discur-
sos. Els discursos de Sánchez són això, 
només discursos, usualment buits de 
contingut i sense cap compromís en 
ferm per part seva. Són, usualment, 
discursos amables que tenen com a 
únic objectiu obtenir el suport polític 
dels receptors als quals van adreçats, 
com, per exemple, la seva investidura 
com a president. Esquerra no ho igno-
ra, i com a soci a l’ombra li segueix el 
joc. Sánchez fa un discurs amable, obté 
la contrapartida política que busca, i 
immediatament s’oblida del seu dis-
curs. I com que un país es governa amb 
decisions i no amb discursos, és molt 
important parar atenció a les decisions 
que porten la seva signatura i es publi-
quen al BOE. La decisió de posar Espa-
nya sota l’estat d’alarma és una decisió 
molt greu que a parer dels tècnics no 
resoldrà el problema del coronavirus, i 
portarà conseqüències molt negatives 
per a tothom.
La decisió d’imposar l’estat d’alarma 
és una repetició del nefast article 155, 
però aquesta vegada amb vigència a tot 
l’estat. Amb aquesta mesura Sánchez 
demostra no creure en l’estat autonò-
mic, i torna als anys setanta del segle 
passat, abans d’establir-se l’estat autonò-
mic. Així, ara mateix qualsevol decisió 
que es prengui a Catalunya sota l’estat 
d’alarma és per ordre d’un ministre de 
Madrid. El president de Catalunya, els 
consellers i els alts executius de la Ge-
neralitat ja no pinten res. I el mateix val 
per Euskadi i per l’altra nació històrica 
de l’estat, Galícia. La resta d’autonomies 
són només l’excusa per tenir controlats 
a catalans, bascos i gallecs. La situació 
d’Espanya és francament alarmant, i 
amb la nefasta gestió que fan de la pan-
dèmia es torna a posar en evidència.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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L a compareixença d’ahir del con-
seller Buch i la consellera Vergés 
anunciant una “situació esgarrifo-
sa” a la Conca i presentant-la com 

pitjor que la Llombardia va causar estupor. 
Tothom tenia a la retina els camions sortint 
de Bergamo carregats de morts per no po-
der ser incinerats en el cementiri local i no 
entenia que a Igualada la situació fos pitjor. 
No es poden crear angoixes 
innecessàries ni fer trampes 
amb les estadístiques. Per 
comparar les situacions, les 
condicions han de ser sem-
blants i en aquest cas ni la 
mostra, ni la mitjana, ni la 
tendència tenien cap simi-
litud. Per dir-ho de mane-
ra planera, seria com voler 
justificar el tancament de la 
vila de Capellades, per tenir 
13 morts en una població 
de 5.227, que encara dona-
ria un percentatge molt més 
elevat. 
A més va coincidir aquest 
anunci en un dia on el nom-
bre de morts a la Conca 
s’havia reduït. I on la ciuta-
dania ja es queixa de manera recurrent per 
no saber el nombre d’infectats reals, ja que 
la quantitat de tests que es fan són clara-
ment insuficients, els resultats tarden molt 
a arribar i es continua dient als possibles 
infectats que es quedin a casa si no tenen 
agreujaments respiratoris. Per tant parlar 
“d’aplanament de la corba” en una situació 
així, no té cap mena de sentit.
Els governants tenen una responsabilitat 

i els ciutadans col·laboren quan els sem-
bla que les directrius són clares, precises i 
concretes. No podem justificar problemes 
reals amb normes  estúpides. Està bé de-
manar que la gent es quedi a casa per evi-
tar contagis, però multar a una parella jove 
per anar tots dos a comprar, quan viuen en 
un pis petit, dormen junts i es petonegen 
a casa, no deixa de ser molt xocant. I de 

problemàtiques semblants, que s’escapen al 
sentit comú, n’hi ha en escreix. No es pot 
parlar del focus d’Igualada com si ací ens 
haguéssim menjat el ratpenat de Wuhan, 
quan sabem que algun dels morts no es va 
encomanar a l’hospital d’Igualada sinó fent 
algun viatge i no tots a l’estranger. 
El ciutadà reclama informació acurada. 
Fer-la exhaustiva de matí i tarda, barrejant 
realitats i interessos, no porta més que al 

descrèdit. Ja es va fer un error volent de-
mostrar la traçabilitat identificant com 
l’origen del problema una persona que no 
era. Ara sembla que els mals de Catalunya 
vinguin de la Conca i la càrrega informati-
va fa que de l’hospital d’Igualada se’n parli 
arreu del món com un dels grans focus de 
la malaltia. I no és cert. Només cal mirar a 
Madrid i a Barcelona per veure que hi ha 

zones molt pitjors.
S’exigeix responsabilitat i sol-
vència professional. No es pot 
perdre la credibilitat perquè 
aleshores la gent deixarà de 
col·laborar i ara es necessita 
tot i tothom per erradicar una 
malaltia que ens ha colpejat 
molt durament. La Conca no 
demana que s’aixequi el con-
finament. Demana ser tracta-
da amb rigor. Que hi hagi els 
mitjans, que es facin els tests 
a tots els dubtosos, que s’aïllin 
els infectats, que hi hagi prou 
llits pels malalts, que s’inves-
tiguin les raons de la mort, la 
traçabilitat dels que perden la 
vida i que arribin d’una vegada 
mesures preventives per tornar 

a la normalitat el més aviat possible. Dei-
xem-nos de maniqueisme interessat. És 
molt fàcil dir que davant la salut tot s’ha 
de deturar, però s’ha d’evitat  que l’embogi-
ment per justificar les mancances i incom-
petències les facin encara més evidents. 
Ara tots hem d’estar bolcats en resoldre un 
problema i cadascú ha de fer el què li cor-
respon, perquè a tots se’ns demanaran les 
nostres responsabilitats.  
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 No tot s’hi val

Et sembla que està sent útil el confinament de la 
Conca d’Òdena??

 Sí 74%  No 26%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

PERE PRAT

Mai la frase “entre tots ho farem tot” havia tingut tan sen-
tit. I, com quasi sempre, apareix en els moments de més 
dificultat i quan tots els projectes veuen la negra cara dels 
riscos i dels problemes que s’acosten. En aigües tranquil·les 
tothom sap navegar, però és en les circumstàncies adverses 
quan es veuen els bons mariners. Gràcies a tots els que ens 
acompanyeu. Gràcies a tots els lectors, però en especial als 
anunciants que demostren la seva fe i coratge creient en les 
seves empreses i en el seu futur. Gràcies per la vostra actitud 
de fermesa i de servei. Gràcies per la vostra lluita i voluntat 
de seguir impulsant els vostres projectes. Gràcies per aju-
dar-nos a seguir fent La VEU. Perquè una societat és forta 
quan ho són tots els que la conformen.

L’equip de La Veu

Subscriptors, lectors, anunciants i  
col·laboradors: GRÀCIES!



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

L’HOSPITAL D’IGUALADA

Sense dubte és el gran protagonista per la tasca ingent que està 
duent a terme, amb els mitjans que té i amb l’aportació digníssima 
del personal sanitari que ho està donant tot. Ànims!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

ADMIRACIÓ I 
AGRAÏMENT
Carles M. Balsells

Confinats a casa des de fa dies, com 
tanta gent, com tothom, llegim i escol-
tem les notícies sobre la quantitat de 
gent atrapada pel virus. Els números 
creixen cada dia. Però no poden ama-
gar l’angoixa i el dolor de cadascú dels 
afectats i del seu entorn.
La seva incertesa és la nostra incertesa.
Ningú és, ara mateix, lliure d’aquest risc 
inesperat i que ha canviat les nostres vi-
des. Ningú.
Tot i això, per damunt de les mesures 
d’aïllament, del confinament absoluta-
ment necessari que ens diuen i creiem, 
ens colpeix de manera profunda i espe-
cial saber de persones, conegudes o no, 
que han contret el virus pel fet d’estar al 
servei nostre als hospitals, sobretot.
A metges, infermeres, personal sanitari 
de tot ordre, dels laboratoris, de tasques 
administratives, de neteja, xofers d’am-
bulància... admiració i agraïment. 
I amb ells, a tots el que estan en un ser-
vei o altre en aquests moments i dies 
d’emergències, al carrer, en botigues 
d’alimentació o allà on sigui, i que tam-
poc poden aïllar-se i hi tenen tan dret 
com nosaltres, admiració i agraïment, 
també.
Admiració i agraïment perquè són al 
servei de la nostra salut. I arrisquen la 
seva -i de quina manera!- per protegir 
la nostra.
Admiració i agraïment.
Per cada persona que és atrapada pel 
virus pel fet d’estar al servei de la ciu-
tadania, sentim un profund calfred per 
la nostra impossibilitat de fer res. Res 
que no sigui quedar-nos a casa. Res que 
no sigui observar escrupulosament les 
mesures de prevenció. Res que no sigui 
pensar-los en un intent de transmetre’ls 
tot el coratge del món.

Potser no és molt. Ho sabem. O potser 
és l’únic ara que podem fer. I és bo que 
ho sàpiguen. Que sàpiguen el que sen-
tim en aquests moments tan durs per 
tothom.
Sortir cada dia, mentre duri el malson, 
una estona a les vuit del vespre, quan 
es fa fosc, i des del balcó, la finestra, el 
terrat o des d’allà on es pugui, i aplau-
dir-los, aplaudir-los molt, pot ser una 
senzilla manera de dir-los-hi que som 
una població confinada però no insen-
sible a tanta generositat i entrega.
Admiració i agraïment. I aplaudiments 
també.

QUAN LA MORT CAMPA 
A LA VORA
Joan Pinyol

Estem desolats. I ens sentim tan vulne-
rables! La pandèmia originada a la Xina 
no ha tardat gens en sacsejar de valent 
la nostra comarca. Primer a Igualada i 
ara a tocar de casa, a la residència dels 
nostres avis de Capellades.
El fil que separa esperança i tristor in-
finita és imperceptible. I amb l’ai al cor 
ens autoreconeixem dèbils, sotmesos 
als interessos polítics dels governants 
d’aquesta Espanya que sempre ens esca-
nya. Cada vespre assistim al recompte 
angoixant de víctimes i als estira-i-ar-
ronses entre dirigents polítics.
M’importa una merda la política si no 
és bona per salvar una sola vida. Perquè 
la vida, aquest bé que només preuem 
en moments extrems, és l’únic sentit de 
tot plegat. I encara que les campanes no 
toquin a difunts per no angoixar més la 
població, com ja van fer el 1918 enmig 
d’una grip també letal, tinc cada dia el 
record emocionat per totes les famílies 
que aquests dies perden éssers estimats 
i no poden ni acomiadar-los digna-
ment. Pel dol que els manlleva la situ-
ació tristíssima.

I també tinc molt present el personal 
sanitari, que esgota les forces en aquest 
combat tan desigual, tenint en contra la 
inoperància d’uns polítics que no espa-
vilen però que, si un dia sortim d’aquest 
pou, espavilarem a les urnes.
Estem desolats, molt tocats i gairebé 
enfonsats en el desànim, però la fos-
cor d’aquesta nit serà trencada per una 
nova alba de llum. Molts ànims a tots i 
a totes!  

SEGUIR L’EXEMPLE
Marta Jorba Vives

Com a igualadina que soc i resident a 
Mataró, tinc el pensament i reconei-
xement a la meva família i amics pel 
seu sacrifici, tota la meva admiració 
als meus companys metges per el seu 
esforç immens: veure com es desviuen 
i emmalalteixen per la nostra salut re-
conforta.
Com a dona voldria agrair a la Sra. Alba 
Verges la seva emoció al comunicar la 
necessitat del confinament dels iguala-
dins. Com a metge també voldria de-
manar al Sr. Iglesias i al Sr. Sánchez que 
segueixin el consells de la sanitat catala-
na i que com nosaltres es quedin a casa, 
ells amb més motiu per la seva situació 
familiar publicada a la premsa .
Com a ciutadana d’aquest país voldria 
fer costat a tots els que dissabte a la nit 
a l’escoltar al President d’Espanya vam 
entendre que no ens mereixem aquest 
tracte .

I ARA QUÈ
Joan Tot Garcia

I ara què? Que està passant?, Quan du-
rarà? Qui és el responsable? Preguntes, 
preguntes i més preguntes. I les respos-
tes? On són? Qui les ha de donar? Les 
respostes estan dins de cada persona, 

de cada individu, la suma de totes les 
unitats donen com a resultat el que som 
com a societat.
Ara tenim l’oportunitat de parar mà-
quines i mirar-nos al mirall i és allà on 
trobarem la majoria de les respostes, tot 
allò que veiem a l’exterior i ens causa 
malestar, és justament allò que el nostre 
interior no ha madurat.
Instal·lats en un estat del benestar on 
sembla que no hi ha aturador per res i 
ningú, ha vingut de visita aquesta pan-
dèmia per posar de relleu quan insig-
nificants som com individus i alhora 
quant grans som com a societat, això sí, 
si som prou intel·ligents esclar. Aquests 
dies previs al confinament, hi ha hagut 
una circumstància que m’ha sobtat con-
siderablement, he observat la reacció 
majoritària d’una part de la societat que 
ha actuat com un individu davant una 
pandèmia que ens afecta a tots, arrasant 
amb tot allò que el seu capital l’ha per-
mès, sense importar si el individu que 
ve al darrere en necessitarà o no. Aquest 
comportament tan insolidari arrenca 
del nostre interior la part més fosca de 
les persones fent d’efecte multiplicador. 
El resultat com podeu entendre és tot el 
contrari, divideix al col·lectiu.
Aquesta pandèmia l’hem d’entomar 
com un repte real del que som com a 
societat, si deixem treure l’individu que 
hi ha al nostre interior, egoista, insoli-
dari, egocèntric o traiem com a societat 
tot allò que entre tots em sigut capaços 
de construir i aconseguir. S’ha de treure 
el millor de nosaltres tan individual-
ment com col·lectivament.          
Faig menció a tota la societat que l’hi 
toca treballar a pesar de la pandèmia, 
sobretot, metges/es, infermers/eres, 
forners/eres, transportistes, personal de 
neteja, treballadors/res de alimentació, 
policies, plataformes de serveis  i uns 
tants que segur em deixo... GRÀCIES, 
GRÀCIES i MIL GRÀCIES.

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 27 de març de 2020
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El COVID-19 ha cai-
gut com una maledic-
ció bíblica a la Conca 
d’Òdena. En el mo-

ment d’escriure aquesta colum-
na, són 36 les persones que han 
mort pel coronavirus i són cen-

tenars els afectats que –en la soledat de l’habita-
ció de l’hospital- lluiten per superar la malaltia. 
Els ciutadans estem confinats a casa per mirar 
de no escampar encara més aquest virus letal. 
Ara mateix, quedar-nos a casa és l’única cosa 
positiva que podem fer per frenar l’avanç del 
coronavirus. Només frenant el nombre d’infec-
tats, el sistema sanitari català podrà resistir el 
tsunami de malalts que els ha caigut al damunt.
Aquesta crisi sanitària ha posat al descobert 
que la política de retallades en sanitat, dutes a 
terme tant pels governs de Madrid, com també 
pels de Barcelona, ha resultat una sentència de 
mort per a moltes persones –especialment les 
més grans- que s’han trobat amb un sistema de 
salut amb mancances materials. 

És evident que no es poden tenir sistemes sa-
nitaris que contemplin totes les situacions, ja 
que es requeriria una sobredimensió econòmi-
cament insostenible, però que no hi hagi prou 
respiradors –una màquina ben simple- per a 
tothom qui els necessita és un escàndol de pro-
porcions bíbliques.
La tragèdia del coronavirus coincideix amb l’es-
càndol de la Corona i la Corinna, que és només 
la cirereta d’un pastís que fa més de quaranta 
anys que dura.
Quan es comprova fefaentment que qui ha es-
tat Cap d’Estat s’ha fet multimilionari sense que 
hagi contribuït amb un sol euro a Hacienda i 
que tingui una fortuna xifrada en centenars de 
milions d’euros a Suïssa (i altres paradisos fis-
cals), quan a la sanitat espanyola li manquen re-
cursos per tenir més respiradors quan es neces-
siten, demostra que l’Estat espanyol està podrit 
des de l’arrel. 
Quan això passa, hem d’analitzar els per què 
de tanta corrupció i posar-hi remei. No podem 
seguir tolerant escàndols ni del 3%, ni de res-
cats bancaris, ni d’aeroports sense avions, ni de 
saqueig generalitzat de les arques públiques, ni 
comissions per venda d’armes. Qui foti la mà 
al calaix, sigui el Rei, el president, l’alcalde o el 
secretari general del partit o del sindicat, ha de 
ser públicament repudiat i obligat a retornar 
fins al darrer euro robat.
Cada euro que la corrupció envia a Suïssa, són 
respiradors que no tenim quan es necessiten. 
La pandèmia del coronavirus ens ha demostrat 
que la corrupció mata. 
O acabem amb els corruptes, o els corruptes 
acabaran amb molts de nosaltres.  

Aquesta crisi sanitària ha posat al 
descobert que la política de retallades 
en sanitat ha resultat una sentència 

de mort per a moltes persones

JOSEP M. CARRERAS

Els respiradors 
són a Suïssa

Ells ens ho arreglaran

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Se m’eixampla 
el cor cada ve-
gada que veig 
a la televisió 

el director del Centre 
d’Alertes i Emergèn-
cies Fernando Simón 

envoltat dels màxims caps de l’exèrcit, 
lluint el pit ple de medalles i arengant 
la població perquè es comporti com 
escau a uns bons soldats que és el que 
diu que som. Sé que estic en bones 
mans, ells sí que saben com fer front a 
aquest enemic invisible però real que 
ens ataca indiscriminadament i sense 
donar la cara. Per això no han dubtat 
en presentar-se per complir una mis-
sió. La principal obligació del soldat, 
diuen, és obeir les ordres cegament i, 
sense plantejar-se res més, actuar.  I 
ho han fet. Han començat a actuar. La 
primera acció ha sigut fumigar l’ae-
roport del Prat. Deu ser que per aquí entren els 
virus malignes que tant ens estan emprenyant des 
de fa dies. No és que no hi hagi a la ciutat empre-
ses dedicades a la desinfecció de locals. Deu ser 
que els militars són més efectius. Qui sap si tenen 
armes secretes, com gasos per utilitzar en temps 
de guerra. Perquè per a ells això és efectivament 
una guerra.
O sigui que ja ho sabeu: Tots ordenats en forma-
ció, sota el guiatge de Sa Majestat el rei Felip VI, 
cap suprem de les forces armades, ens hem de 
disposar per a la batalla, amb la disciplina i obe-
diència que es demana als soldats, especialment 
en missions difícils. Ara seria l’ocasió de cantar 
allò de “Soy el novio de la muerteeee”. Però no 
ens precipitem. De moment, ens correspon rebre 
i fer nostres les consignes que emanen de les altes 
esferes: “Aquest virus el vencerem units”. D’això 
es tracta, d’anar units, no fos cas que algú volgués 
passar-se de llest i posar en pràctica alguna idea 
més enllà d’allò que està establert per les autori-
tats. Si hem de morir, que sigui tots junts i embol-

callats amb la bandera de la Pàtria que, com tot-
hom sap -o hauria de saber- és una i indivisible.
Per tant, prou de reclamar mesures més dràsti-
ques per part d’aquells governants díscols que 
sempre volen donar la nota. Aquí tots som iguals, 
en la vida i en la mort. No hi fa res que els profes-
sionals de la medicina i la ciència insisteixin en la 
necessitat de fer front a l’epidèmia mitjançant un 
confinament total. Què sabran ells! Què en poden 
saber d’ordre i disciplina com a remeis per posar 
fi a tant  desordre? Aneu a saber si no són sepa-
ratistes camuflats que es mouen per fosques fina-
litats inconfessades. No es pot dubtar de l’única 
autoritat competent, infal·lible, que no s’equivoca 
i, en tot cas, mai reconeixerà cap error. Segueix 
vigent aquell principi de“sostenella y no enmen-
dalla”. Peti qui peti.
O sigui que ja ho sabeu: tothom a creure i que a 
ningú li passi pel cap de saltar-se les ordres. Tots 
iguals en la vida i en la mort. Som tots al mateix 
vaixell i l’únic que pot decidir qui pot pujar als 
bots salvavides i qui es queda, és el capità. SOS. 
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Imatge del control d’accés a la Conca d’Òdena des des la C-15 i l’A-2.

Marc Castells: “Ja n’hi 
ha prou de jugar amb 
la ciutadania. No s’hi 
val amagar el cap sota 

l’ala”, diu en relació 
amb el confinament 
i la pèrdua de drets 

laborals

Quinze dies confinats, molts dubtes, molta confusió i una 
pregunta clara: per què li ha tocat a la Conca d’Òdena?
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls ciutadans de la Con-
ca d’Òdena fa avui 15 
dies que estan confinats, 

complint estoicament una situ-
ació no volguda i que, lluny de 
solucionar-se, cada vegada que 
passa el temps té més preguntes 
i menys respostes. Mentrestant, 
els polítics es passen l’un a l’altre 
la pilota.

L’exemple institucional 
de la Conca
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va ser ahir dijous meri-
dianament clar, en nom dels 
alcaldes de la Conca, que tenen 
diverses ideologies (JuntsxCat, 
ERC, PSC i Independents), 
respecte la confusió generada 
arran de la negativa del govern 
espanyol a declarar el confina-
ment total de la Conca, tal i com 
va demanar i anunciar el govern 
català dimecres al vespre. “Els 
alcaldes som d’ideologies di-
ferents i seria important que 
tothom ho avalés, Generalitat 
i Govern d’Espanya tenen a les 
seves mans resoldre-ho. Ja n’hi 
ha prou de jugar amb la ciuta-
dania. No s’hi val amagar el cap 
sota l’ala”.
Molt enfadat, l’alcalde ha insistit 
en què el govern hauria de des-
bloquejar la situació que impe-
deix demanar la baixa mèdica 
forçosa als prop de 8.000 tre-
balladors de la Conca d’Òdena 
que no poden accedir a treba-
llar a l’exterior, situació que fa 
ja dues setmanes que dura. “És 
del tot inadmissible, i cal que 
les administracions actuïn amb 

Coronavirus a l’Anoia

responsabilitat. Des de dilluns 
hi ha una resolució signada pels 
consellers Buch i Vergés que no 
ha tingut resposta, això no pot 
ser”. Per a l’alcalde i portaveu de 
la Conca “calen solucions ràpi-
des, clares i eficients, de manera 
coordinada”. 
Tot i les duríssimes dades que 
ha donat a conèixer la Genera-
litat sobre la crisi del Coronavi-
rus a la Conca, “hem de donar 
un missatge de tranquil·litat, els 
serveis essencials han funcionat 
amb normalitat, els ajuntaments 
estem actuant amb la màxima 
agilitat i fins i tot avançant-nos 
en algunes accions”.

70.000 tests ràpids
Castells va parlar ahir amb l’epi-
demiòleg Dr. Antoni Trilla i el 
president del Col·legi de Metges 
de Catalunya, Dr. Jaume Pedrós, 
i “tots dos coincideixen en què 
els alcaldes demanem avui ma-
teix a la Generalitat que tots els 
70.000 ciutadans tinguin accés a 
un test ràpid. Si no arriben tots, 
es poden anar fent per trams 
d’edat, primer la gent gran, però 
s’han de fer”.
Castells va dir també que se-
gueix el confinament habitual 
fins que no es revoqui l’ordre 

Víctimes mortals i casos positius acumulats a la Conca (11-25 març)

Dades: Departament de Salut.

inicial de la Generalitat del 13 
de març.

El per què de tot plegat
L’únic cert és que les dades es-
panten. Els morts per Covid-19 
a la Conca són deu vegades més 
alts en proporció que la mitjana 
catalana, i molt per damunt de 
Madrid o la Llombardia itali-
ana, situant el nostre territori 
com el pitjor d’Europa i altres 
continents del planeta. El per 
què això ha passat precisament 
aquí i no en un altre lloc és la 
pregunta del milió, però ningú 
no vol o no sap contestar-la per 
por a ser considerat el culpable. 
Fins dimecres a la nit, la Conca 
acumulava 43 morts i 332 posi-
tius, amb una corba clarament 
a l’alça en les dues tendències. 
Males notícies i pitjors auguris, 
almenys en els dies que venen.
No és estrany que, després de la 
pífia monumental de la setmana 
passada en intentar assenyalar 
un dinar de jubilació d’un met-
ge com el focus de la pandèmia 
a la Conca, dient que la infer-
mera a qui s’atribuïa l’origen del 
focus hi era present, i després 
ella mateixa va dir que no hi va 
anar, i quan hores abans hi ha-
via una reunió a l’Hospital amb 
un quasi un centenar de metges 
i infermeres per parlar precisa-
ment del Covid-19, que comen-
cin a sorgir crítiques respecte la 
gestió inicial d’aquesta crisi.

Malestar entre part del 
personal de l’Hospital
A mida que passen els dies, aug-
menta la sensació de malestar 
entre personal de l’Hospital, o 
almenys en una part, sobretot 

perquè sembla que hi ha hagut 
manca d’informació i no s’hau-
rien seguit bé els protocols des 
de que es va tenir coneixement 
dels primers quatre casos po-
sitius. Des d’una primera reu-
nió informativa el 28 de febrer, 
no va ser fins el 6 de març que 
el personal va rebre un Pdf 
amb informació de prevenció, 
i d’aquí al 9 de març, quan es 
van conèixer els primers casos, 
informació que va oferir  en pri-
mer lloc La Veu de l’Anoia. 
Algunes fonts indiquen, però, 
que dins de l’Hospital l’activitat 
assistencial va continuar amb 
normalitat, sense cap confina-
ment del centre que hagués, 

potser, resultat efectiu. Fins el 
dia 11 de març, tretze dies des-
prés de la primera reunió, molts 
treballadors encara no portaven 
mascareta. Tampoc es va fer un 
test a tot el personal, en aquell 
moment, ni es va crear una pau-
ta d’informació diària als treba-
lladors de com estava la situació, 
com s’ha fet en altres centres. 

Guants i mascaretes per als 
centres sanitaris i residències
El Govern repartirà entre ahir i 
avui 10.000 guants i 4.500 mas-
caretes entre residències del 
país, la majoria de les quals de 
la Conca, segons ha explicat el 
conseller de Treball, Chakir el 
Homrani. Ha assegurat que el 
subministrament d’Equips de 
Protecció Individual (EPI) tant 
en l’àmbit sanitari com en el 
residencial és una “prioritat” i 
els repartiments s’estan fent a les 
residències públiques i privades. 
També ha explicat que s’està do-
nant suport amb personal a les 
residències i s’estan contractant 
equips de neteja i desinfecció 
allí on ja hi ha el Covid-19.

Malgrat que es va fer 
una primera reunió 
informativa sobre 

coronavirus el 28 de 
febrer, a l’Hospital molt 

personal encara no 
portava mascareta el 

dia 11 de març

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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“La situació és prou 
greu a les companyies 
com perquè l’empresa, 
de mutu propi, deci-

deixi tancar, perquè al-
gunes potser no tornen 

a obrir mai més”

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech

Joan Domènech (UEA): “Mentre el Govern no digui que les 
empreses han de tancar, aquestes han de seguir treballant” 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a situació d’aquests dies 
està portant de corcoll a 
les empreses. A les que 

han hagut de tancar per man-
ca de plantilla al límit exterior 
de l’àrea confinada, se sumen 
també les que tenen proble-
mes de subministrament, ara 
parcialment resolts, dins de la 
Conca.
Hi ha adoberies que estan tre-
ballant a Igualada amb relativa 
normalitat. El president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech, ha dit a La 
Veu que “té una justificació, 
perquè els escorxadors, que 
han de funcionar per poder 
enviar carn als supermercats i 
botigues d’alimentació, gene-
ren un 30% de pell, i aquesta 
s’ha d’enviar ràpidament a les 
empreses que les tracten. Si no, 
es podriria i provocaria infec-
cions, i això ara mateix seria 
molt perillós”. Per aquesta raó 
“és indispensable” que funcio-
nen les adoberies.
En qualsevol cas, la UEA vol 
sortir al pas de les acusacions 

REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada ha anun-
ciat aquest dimecres 
al matí que ha decidit 

suspendre fins a nova data el 
certamen d’aeronàutica gene-
ral i esportiva Aerosport que 
s’havia de celebrar els dies 9 i 
10 de maig a l’aeròdrom Igua-
lada-Òdena, i que enguany te-
nia com a temàtica central les 
dones a l’aviació.
L’emergència sanitària pro-

als empresaris que s’estan ve-
ient en moltes xarxes socials 
per tenir als seus treballadors 
en actiu. “Doncs està claríssim. 
Que surti un decret del govern 
demanant que es tanquin les 
empreses”, diu Domènech. El 
president de la patronal deia 
que “el que no pot fer el Go-
vern és dir a la gent que es 
quedi a casa, i que les empre-
ses treballin. És incompatible”, 
però ha volgut aclarir que “vull 
dir que mentre el Govern no 
digui que les empreses han de 
tancar, nosaltres hem de seguir 
treballant”. Ara per ara, la situ-
ació és prou greu a les compa-
nyies “com perquè l’empresa, 
de mutu propi, decideixi tan-
car, perquè algunes potser no 
tornen a obrir mai més”.

“Tot depèn de decrets”
La UEA està en contacte 
permanent amb les patronals 
nacionals Foment del Tre-
ball i PIMEC, i també amb 
els ajuntaments de la Conca 
d’Òdena. Ara mateix, però, 
molta gent no pot anar a 

treballar fora de l’àrea con-
finada i tampoc pot tramitar 
una baixa ILT, almenys fins 
ahir dijous. La tramitació de 
la baixa forçosa és més fàcil 
fora del confinament, però 
no aquí. “Tot depèn de de-
crets, per molt que la gent 

digui coses, si no tenim una 
ordre des del ministeri de 
Madrid o de la Generalitat, 
no podem fer res. Els treba-
lladors han de saber que no-
saltres no només apretem per 
les empreses, pensem també 
en la gent que treballa”.  

Cancel·lats el festival Rec.0 i la fira Aerosport
vocada per la pandèmia del 
Covid-19 ha fet que l’entitat 
organitzadora, Fira d’Iguala-
da, prengués aquesta decisió, 
i ho ha fet d’acord amb les 
institucions que donen suport 
a l’esdeveniment: l’Ajunta-
ment d’Igualada, l’Ajuntament 
d’Òdena i Aeroports de Cata-
lunya.
Amb 28 edicions Aerosport 
s’ha convertit en un punt de 
trobada del món aeronàutic 
d’arreu de l’Estat, amb la parti-
cipació de més de 200 aparells 
de vol i milers d’espectadors. 
Des de l’organització esperen 
poder fixar properament una 
nova data en el calendari.

Incògnita amb FirAnoia
No es coneix encara que pas-
sarà amb FirAnoia, el certa-
men multisectorial de refe-

rència al a comarca, que en 
principi està previst del 5 al 7 
de juny, en la seva 67a edició. 
Fonts de Fira d’Igualada han 
informat que estan treballant 
per a fer aquesta fira, confiant 
que per llavors ja estigui aixe-
cat el confinament i el mal-
son del Covid-19 hagi passat. 
Tampoc es coneix que passarà 
amb la fira professional Ma-
q&Paper, prevista pels dies 17 
i 18 de juny.
D’altra banda, l’edició de maig 
del Rec.0 Experimental Sto-
res, que s’havia de fer del 13 
al 16 de maig a Igualada, no 
es podrà celebrar a causa de 
la situació provocada per 
l’epidèmia del coronavirus. 
En un comunicat, l’empresa 
organitzadora explica que 
“ara mateix la nostra prio-
ritat és la salut i el benestar 

de les persones, i és per això 
que creiem que ara cal con-
centrar-se en la superació 
d’aquesta pandèmia, evitant 
qualsevol risc”.
En el text afegeixen que “no-
saltres seguirem actius, però 
ara preparant un Rec.0 de 
tardor on ens puguem retro-
bar tots, on puguem gaudir 
una mica de la vida, cele-
brarem que això ha passat i 

que, potser, en sortirem amb 
alguna lliçó apresa”.
Des de l’organització, acaben 
el comunicat aprofitant per 
“manifestar que ens sentim 
molt orgullosos de la nostra 
ciutat, Igualada, que està de-
mostrant una gran fortalesa i 
sentit de responsabilitat. No 
hi ha millor escenari pel nos-
tre festival que aquesta ciutat 
tan maca i lluitadora”.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
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despeses de la hipoteca, 
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Cancel.lació 
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REDACCIÓ / LA VEU 

D avant les prediccions 
dels experts sobre el 
creixement d’afectats 

en els propers dies, i la previ-
sible escassetat de material sa-
nitari, TICAnoia i disseny=i-
gualada ha creat el grup de 
treball “Malla” per coordinar 
i gestionar les ofertes de ma-
terial amb possibilitat de ser 
imprimible en 3D o de ser fa-
bricats en petits tallers i amb 
materials disponibles dintre 
la zona de confinament de la 
Conca d’Òdena. La iniciativa 
ha estat tot un èxit.

Més de 40 persones
Xavier Vives, president de 
Disseny=Igualada, un dels col.
lectius que van crear la idea 
-juntament amb TICAnoia- 
ha explicat avui en roda de 
premsa que “en aquests mo-
ments tenim un col.lectiu de 
més de 40 persones que estan 
treballant diferents alterna-
tives. Hi ha una quarantena 

Un grup d’informàtics altruistes creen “Malla”, una iniciativa 
per ajudar als sanitaris amb impressions 3D

d’impressores 3D a la zona de 
confinament”.
Ara per ara, les impressores 
treballen en la creació de “ti-
badors de portes per evitar 
el contacte directe, viseres 
màscara, ulleres, i també mi-
rem com podem ajudar en la 
iniciativa dels respiradors de 
campanya que estan fent al-
tres grups arreu del país. El 
grup s’ha iniciat d’una forma 
molt àgil, l’Ajuntament ens 
ha ajudat per recollir el ma-
terial i distribuir-lo després a 
la gent que ho pugui necessi-
tar”. Vives ha recordat que els 
participants “hi estan posant 
altruistament el seu material”.

A Malla hi participen empre-
ses, estudis de disseny, en-
ginyers, informàtics, tallers, 
makers, particulars… dispo-
sats a col·laborar, aportant 
coneixement i eines de fabri-
cació en molts camps i for-
mats diversos. Arreu del món 
s’han constituït grups amb els 
mateixos objectius i s’han de-
senvolupat diverses i enginyo-
ses alternatives de dispositius, 
components i elements de se-
guretat de baix preu i produc-
ció ràpida. 
Les noves tecnologies de co-
municació, producció digital 
i la disponibilitat de sofisticats 
components electrònics per-
meten crear en poc temps pri-
mers models i prototips fun-
cionals. Aquest material pot 
ser fonamental en moments 
d’emergència i escassetat en 
estat de confinament.
El col·lectiu, en contacte amb 
altres iniciatives similars de la 
resta de l’estat amb les quals 
comparteix models i experi-
ències, contrasta la informació 

amb l’Ajuntament d’Igualada i, 
a través seu, amb les diverses 
institucions sanitàries i serveis 
assistencials. La comunicació 
constant entre l’administració 
permet estar atents a les ne-
cessitats de tots els agents.
La participació en el col·lectiu 
és oberta a tot aquell que es 
vulgui comprometre i no n’està 
exclosa cap especialitat ja que 

no és possible preveure què es 
pot necessitar en els propers 
dies. En aquest moment si es 
disposa d’una impressora 3D 
i es vol col·laborar pot entrar 
a ticanoia.cat/impressoresma-
lla i emplenar el formulari per 
rebre’n les instruccions, o bé 
posar-se en contacte a través 
del correu: coordinacio@dis-
senyigualada.com

CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA - Plaça Sant Miquel, 5 - Igualada - Tel. 93 805 15 85 - consell.anoia@anoia.cat

1. Oficines d'atenció al públic 
del Consell
El servei d'atenció al públic serà de 8 a 14h 
exclusivament via telefònica i 24h telemàti-
ca.
Per a altres contactes amb qualsevol dels 
serveis podeu trucar al 938051585 de 8 a 
14h.

2. Transport escolar i adaptat
Queden suspesos els serveis de transport 
escolar i adaptat que presta el Consell fins a 
nou avís

3. Menjador escolar
S'ha activat un sistema de targetes moneder 
per garantir que els alumnes beneficiaris de 
beques menjador tinguin garantits aquests 
àpats durant el període de confinament

4. Benestar Social i atenció 
a la ciutadania
L'equip de treballadores i educadores 
socials garanteix l'atenció presencial dels 
casos urgents o sense suport familiar i 
també es fa un contacte permanent pels no 
urgents o que tenen suport familiar.
Es prioritzarà l'atenció telefònica i digital.

5. Promoció econòmica i comarcal
Se suspenen les visites programades i 
cursos formatius fins a nou avís i es manté la 
gestió d'ofertes laborals. L'atenció serà 
telefònica i digital.

6. Oficina de Consum
Es suspenen les visites programades fins a 
nou avís. L'atenció serà telefònica i digital.

7. Joventut
Se suspenen les visites, cursos i activitats 
programades fins a nou avís. L'atenció serà 
telefònica i digital.

8. Medi Ambient
Es garanteix el servei de recollida d’escom-
braries porta a porta. L'atenció serà telefòni-
ca i digital.

9. Serveis Territorials i habitatge
Se suspenen les visites programades fins a 
nou avís. L'atenció serà telefònica i digital.
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En un moment com l’actual, a Funerària Anoia ha un volum de treball molt important. / ARXIU

 “Volem que els que han 
perdut la vida se’n 

vagin amb la tota la 
dignitat possible”, diu 

Joan Gabriel, al capda-
vant de l’empresa 

fúnebre de la ciutat

A la presó dos homes 
per dos robatoris 
violents a Igualada

Funerària Anoia: “Tractem els difunts 
del Covid-19 com si fossin la nostra família”

Els Mossos d’Esquadra de l’Ano-
ia van detenir els dies 20 i 21 de 
març, a Igualada, dos homes de 
28 i 33 anys, de nacionalitat es-
panyola i amb domicilis a Santa 
Margarida de Montbui, com a 
presumptes autors de dos delic-
tes de robatori amb violència i 
intimidació i de dos delictes de 
furt d’ús de vehicle.

Amenaça amb ganivet
El primer dels fets va tenir lloc el 
vespre del dia 14 de març quan 
dos homes, que circulaven en un 
vehicle, van abordar tres perso-
nes que caminaven pel passeig 
Verdaguer. Concretament, un 
dels autors va baixar del turisme 
i les va amenaçar amb un gani-
vet de grans dimensions mentre 
l’altre els seguia amb el vehicle. 
Dues de les joves van fugir, però 
l’altra va ser interceptada i li van 
sostreure la bossa de mà, diners 
i tota la documentació personal 
i bancària. Després del robatori 
els dos presumptes autors van 
fugir amb el cotxe.
La Unitat d’Investigació va de-
terminar que el vehicle utilitzat 
per cometre el robatori l’havien 
sostret el passat 14 de març a 
Igualada. L’endemà es va recu-
perar abandonat en un camí de 
terra amb signes de forçament.

Robatori a la farmàcia 
El segon dels fets va tenir lloc el 
capvespre del 18 de març, quan 
un agent fora de servei de la Po-
licia Local de Vilanova del Camí 
va alertar d’un robatori amb 
violència i intimidació en una 
farmàcia ubicada a la Rambla 
Nova. L’agent va observar com 
una motocicleta amb dos ocu-
pants estacionava al carrer Ar-
tés i, mentre el conductor  espe-
rava, l’acompanyant va accedir a 
l’establiment.
En pocs instants va sortir cor-
rents i ambdós van fugir a gran 
velocitat direcció contrària. 
Quan els Mossos van arribar al 
lloc dels fets van constatar que 
l’home havia amenaçat les dues 
treballadores amb una destral 
de grans dimensions. El lladre 
no va aconseguir sostreure res 
però va danyar la màquina de 
canvi. Van comprovar que la 
motocicleta utilitzada havia es-
tat sostreta el dia 12 de març a 
Igualada. 
Els detinguts, a qui els cons-
ten múltiples antecedents, van 
passar el dia 23 de març a dis-
posició del jutjat d’instrucció 
en funcions de guàrdia d’Igua-
lada, qui en va decretar el seu 
ingrés a presó.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a situació és dura per 
a tots aquests dies dins 
de la zona de confina-

ment. Hi ha espais, però, on 
impera el contacte diari amb 
malalts o els seus contactes. I 
no parlem pas de l’Hospital en 
aquesta ocasió. A Funerària 
Anoia treballen aquests dies al 
100%, en una situació del tot 
inèdita, i que intenten portar 
amb la màxima dignitat pos-
sible. 
És evident que molts dels seus 
esquemes habituals de treball 
s’han fet miques d’un dia per 
l’altre, perquè el contacte dels 
qui han perdut la vida pel Co-
ronavirus amb els seus famili-
ars és impossible.

Dos equips de treball
Joan Gabriel, al capdavant 
de la funerària, va de bòlit. 
Aquests dies, es funciona di-
ferent. “Ningú no està pre-
parat per a un confinament”, 
ens explica. “Des del primer 
moment tenim dos equips de 
treball. Un és a casa des de 
quan va començar tot, de ma-
nera que així tenim la garantia 
que està net, no infectat per la 
malaltia. Un altre equip som 
els que estem al peu del canó. 
Demà dimecres al vespre aca-
barem i ens substituiran els 
que són casa. Nosaltres ens 
confinarem per espai de deu 
dies. De moment estem tots 
bé”. La situació dels primers 
dies era caòtica. “Pensa que no 
ens deixaven treure un difunt 
cap a la Pobla de Claramunt, li 
deien al company que si sor-
tia, no podria tornar a entrar. 
Al final es va poder arreglar”, 
ens diu. “Cada dia al matí ens 
autoorganitzem, és la millor 

manera de portar-ho el mà-
xim de bé possible. Volem que 
els que han perdut la vida se’n 
vagin amb la tota la dignitat 
possible”.
Funerària Anoia disposa 
d’una persona que no surt 
del crematori, ubicat a cos-
tat del Cementiri Nou de les 
Comes. “No té contacte físic 
amb ningú, simplement dur a 
terme els crematoris, evident-
ment amb totes les mesures 
de protecció”. L’equip actiu de 
l’empresa recull els difunts a 
l’Hospital “i d’aquí se’ls porta 

directament o bé al cremato-
ri, o bé al cementiri. No hi ha 
contacte amb familiars, molts 
d’ells estan en quarantena. És 
molt trist. Per això intentem 
tractar els difunts amb tot el 
carinyo possible, com si fossin 
la nostra família”.
Com que les persones més 
properes als difunts no es po-
den desplaçar, moltes gestions 
es fan online. “Els enviem els 
papers per correu electrònic, 
i ens els tornen signats”, diu 
Joan Gabriel. Són mesures ex-
tremes.

Professionals i valents
A més, hi ha persones que mo-
ren i no estan infectades. En 
aquests casos, de moment, Fu-
nerària Anoia ha pogut habili-
tar les habituals sales del tana-
tori per un període màxim de 
dues hores, però tot depén de 
la situació que es viu cada dia. 
També es fan petites cerimò-

nies de comiat, però amb un 
màxim de 20 persones. 
En Joan Gabriel passa les ho-
res del dia com tots. Reflexiu, 
qüestionant-se moltes coses, 
però confiant en els qui tenen 
en les seves mans el nostre 
futur. “Els professionals de 
l’Hospital, i de l’àmbit sani-
tari en general a la comarca, 
són molt grans. I també tot 
el nostre personal. Estan de-
mostrant una professionalitat 
immensa, i una valentia molt 
forta. Posa-ho, i ben gros”, em 
diu Joan Gabriel. 

Refrigerador mòbil
Amb el desig de no haver-lo 
de fer servir mai, però per 
avançar-se a una situació 
més adversa, la funerària de 
la capital de l’Anoia ha am-
pliat les seves instal·lacions 
des de dimecres amb un re-
frigerador mòbil per fer-lo 
servir en cas de necessitat. 
L’alcalde, Marc Castells, ha 
assegurat que, de moment, 
no està previst activar-lo i 
ha afegit que, amb la situa-
ció actual, no caldrà fer-ho, 
però ha subratllat que es 
duu a terme per tal que “la 
gent que és víctima d’aquest 
episodi rebi el tracte digne i 
humà que es mereix”.  

Dimecres es va habi-
litar un refrigerador 
mòbil prop del Tana-
tori d’Igualada, per si 
s’hagués d’utilitzar en 

els propers dies

GRÀCIES
a tots els 

professionals 
que ho feu possible
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“Treballem d’una manera diferent, però personalment, em 
sento més útil que mai”
PIA PRAT / LA VEU 

Xavier Bisbal és el rec-
tor de les parròquies 
de Santa Maria i de 

la Sagrada Família d’Iguala-
da, juntament amb Mossèn 
Eduard, així com prior del 
Sant Crist. També acompanya 
espiritualment a Maians, Cas-
tellfollit del Boix i Grevalosa. 
També és el delegat de mitjans 
de comunicació social de la 
diòcesi i professor de teologia 
moral de l’Institut de Ciències 
Religioses de Vic. 

Fa uns dies vàreu fer un co-
municat degut a les notícies 
que han anat sorgint aquests 
dies de que canvieu la mane-
ra de fer les misses. En què 
consisteix? Com vàreu arri-
bar a aquest acord? Què us 
va fer canviar la manera de 
treballar?
Bé, fa dues setmanes va ser 
molt intensa. Jo era d’exercicis 
espirituals a Girona, però just 
arribar-hi ja vaig rebre la pri-
mícia de “La Veu” que hi ha-
via cinc casos de coronavirus a 
l’Hospital d’Igualada. Em vaig 
inquietar. Durant els exerci-
cis m’anaven arribant notícies 
cada cop més preocupants, la 
primera mort per COV19, el 
brot a Igualada, l’habilitament 
d’una planta aïllada a l’Hos-
pital. Vaig dormir molt poc 
aquells dies. Amb els rectors 
vam decidir en aquell mo-
ment de prendre mesures per 
mantenir el culte públic però 
respectant les indicacions de 
la Generalitat. No superaríem 
un terç de l’aforament per això 
vam tancar les esglésies petites 
(Fàtima, Montserrat, Carmeli-
tes, Hospital, etc.) i concen-
tràvem el culte a les esglésies 
grans, afegint més  misses si 
fes falta. Va arribar el confi-
nament d’Igualada, vaig sortir 
corrent de Girona amb por de 
no entrar. Però vaig passar. A 
partir de llavors i amb el de-
cret de l’estat d’alarma, la ma-
joria de les diòcesis han suspès 
la missa pública (amb fidels) 
i tots la fem privadament, a 
casa o a l’església amb la porta 
tancada. Sincerament, la meva 
experiència és que treballem 
més que mai: truco malalts, 
persones soles, atenc a gent 
angoixada. Mossèn Eduard 
transmet en “streaming” la 
missa des de Santa Maria cada 
vespre. Jo he creat un grup de 
whatssap de feligresos de la 

Sagrada Família, ja som més 
de 257. Hi escric només jo i els 
hi envio una carta de suport 
cada matí (si hi ha persones 
que s’hi volen afegir que em 
truquin a la parròquia amb 
tota llibertat). Em mantinc 
a la rectoria, preocupat però 
seré. Treballem d’una manera 
diferent, però jo, almenys, em 
sento més útil que mai.

A la gent que es pregunta el 
perquè Déu ens castiga amb 
una pandèmia d’aquesta mag-
nitud  què els respondries?
Aquesta és molt bona pregun-
ta. Fa més d’un any vaig es-
criure una reflexió sobre l’epi-
dèmia de grip que va tenir lloc 
l’any 1918. A Igualada, amb 
11.000 habitants van morir 
180 persones. 50 milions a tot 
el món. I llegint les cròniques 
de l’època me n’adono que in-
terpretaven aquella pandèmia 
com un castic diví. És com-
prensible.  Tanmateix jo vaig 
fer aquesta reflexió: donar 
sentit al mal, a una epidèmia 
ho excedeix tot. Tots, tant els 
creients com els no creients, 
hem de defugir de respostes 
simplistes al misteri. Estem 
en un món racionalista i ens 
costa de veure el misteri, no 
com allò absurd o sense-sen-
tit, sinó com allò que excedeix 
la nostra capacitat d’entendre 
i de racionalitzar. No podem 
donar respostes fàcils a pre-
guntes que ens superen. La fe 
cristiana dona una resposta, 
no és amb discursos ni amb 
explicacions simplistes. És 
una resposta existencial. De 
confiança, de fe. Que tot té un 
Sentit que no podem captar i 
que donarà resposta als nos-
tres “sense-sentits”. No puc 
explicar el sense-sentit que es-

tem vivint ara però confio en 
un Sentit més gran que porta 
la història. La resposta és una 
Persona que va sofrir, va mo-
rir i va ressuscitar. Molts ara 
viuen el seu ‘Divendres Sant’, 
el dia de la passió, sofriment 
i mort particular. Desitgem 
que per ells arribi la Pasqua. 
Per tots nosaltres. Això és en 
el crec i em consola, mirar a la 
Creu -i a tantes creus aquests 
dies- i creure que no és el final. 
És veritat, podem treure Déu, 
però tampoc així arreglem res. 
I me n’adono que inclús, en 
aquestes situacions tan difí-
cils, els éssers humans canvi-
em, ens n’adonem de les coses 
importants a la vida i traiem el 
millor de nosaltres.

ons extremes com un sanitari 
més. Tanmateix, en algun hos-
pital no s’hi pot anar perquè ja 
escasseja el material sanitari. 
Hi ha igualadins aïllats a hos-
pitals fora de la nostra zona 
de confinament. Diria als cre-
ients malalts a l’Hospital que 
preguin, que encara que no 
puguem arribar físicament al 
costat, Déu és més gran. El de-
sig sincer de confessar, com-
bregar i de rebre la unció ja és 
més que suficient.

Tens atenció telefònica per 
a qui ho necessiti? Utilitzes 
les xarxes socials o algun al-
tre canal per a fer arribar els 
teus missatges?
“Si. El telèfon de les tres par-
ròquies d’Igualada (Santa 
Maria, Sagrada Família i So-
ledat: 933800040; 938030427 
i 938030528) està obert per 
a tothom qui vulgui consol, 
desfogar-se, parlar o consell. 
També hi ha aquest grup de 
whatssap de feligresos en que 
envio jo una carta cada matí. 
Jo sóc present a facebook i 
twitter (instagram encara no) i 
com dic Mn.Eduard transmet 
en streaming la missa des de 
l’altar major de Santa Maria, 
als peus del Sant Crist, cada 
dia a les 20h. Jo intentaré un 
vídeo amb l’homilia o la missa 
completa dominical”.

Ara mateix entenc que ningú 
es pot casar, fer comunions o 
batejar. S’aplaça per més en-
davant o es respecten els dies 
reservats que té cada u? Amb 
quin criteri aniràs fent les 
celebracions que han quedat 
sense fer?
No certament. Ja tinc anul·la-
des unes bodes d’or, una boda 
i un bateig. Depèn de com 

vagi avançant la situació. A 
partir de maig és l’època forta 
d’aquestes celebracions fami-
liars. Ho haurem d’organitzar 
de nou.

Per acabar, quin missatge 
donaries a la gent que esta 
espantada per als seus fa-
miliars?
Féu cas de les indicacions de 
les autoritats sanitàries. No 
estigueu pendents de les notí-
cies a cada moment. Intenteu 
objectivar cada situació, a ve-
gades hi ha gent que es pensa 
que té COVID 19 i no en té 
cap símptoma. No oblidem 
que en la majoria de casos que 
s’agafi serà lleu. I que derrota-
rem aquest virus, encara que 
costarà. Hem d’intentar que 
el sacrifici sigui el més baix 
possible, per això cal ser disci-
plinats. En els casos greus, do-
nem tot l’amor, tot el “carinyo” 
possible als malalts. Encara 
que sigui per telèfon. Sé que 
és difícil però ara és un mo-
ment de treure lo millor que 
tenim a dins. Jo vaig decidir 
tocar cada dia a les 20h totes 
les campanes de la parròquia 
de la Sagrada Família, junta-
ment amb l’aplaudiment als 
sanitaris, per homenatjar-los i 
per donar ànims, esperança i 
solidaritat a les famílies confi-
nades a casa.

I… pensant amb l’aspecte 
econòmic, què els diries als 
autònoms i a les empreses?
Cal una resposta que exce-
deix la ciutat, Catalunya i 
l’Estat. Caldrà una espècie de 
pla Marshall. Tinc molta an-
goixa per les persones neces-
sitades i que ens vingui una 
situació de pobresa generalit-
zada per una crisi econòmica 
tremenda. Pels autònoms, els 
comerciants, les empreses….
aquesta parada és terrible. I 
per tota la gent que està per-
dent la feina. Em truquen i no 
sé que dir. I caldrà engegar de 
nou l’economia. Les receptes 
són les clàssiques després de 
les grans crisis: fer córrer el 
diner, facilitar la liquiditat, 
facilitar el crèdit (tipus d’inte-
rès negatius) i gran augment 
de la despesa pública. Això 
en l’Estat endeutat que tenim 
és difícil: necessitem l’aju-
da d’Europa i del BCE. Tant 
de bo ara fos l’hora d’Euro-
pa. Necessitem un Roosevelt 
com el va tenir USA després 
de la Gran Depressió.

Entrevista a Mossèn Xavier Bisbal, rector de Santa Maria i la Sagrada Família d’Igualada

Què poden fer la gent quan 
algun familiar se li mor i no 
el pot enterrar amb una ceri-
mònia pel moment excepcio-
nal en el què vivim. Què ha 
de fer?
El Bisbe ha dit que podem fer 
cerimònies amb només els fa-
miliars més íntims, al Cemen-
tiri, Tanatori o a la porta de 
l’església. Al Tanatori les nor-
mes també les posa l’empresa 
Funerària i estem en contacte 
i fent cas també a les seves in-
dicacions.

Pots anar a fer extremes un-
cions a l’hospital?
Sí, tot i que no soc el capellà 
de l’Hospital. Amb protecci-

“Sé que és difícil però 
ara és el moment de 
treure el millor que 

tenim dins de cadascun 
de nosaltres”
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Alfonsa Santisteban, secretària general de CCOO a l’Anoia.

Preguntes i respostes 
sobre la prestació 
extraordinària per 
als Autònoms

Comissions Obreres alerta de la presentació 
d’una pila d’ERTO a la Conca d’Òdena

Molts autònoms tenen dubtes 
sobre la prestació extraordinà-
ria durant el període que duri 
l’Estat d’Alarma a Espanya. El 
Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions ha tret una 
guia orientativa.

Qui pot sol·licitar-ho?
Qualsevol treballador per 
compte propi inscrit en el règim 
corresponent afectat pel tanca-
ment de negocis davant la de-
claració de l’Estat d’alarma o la 
facturació d’aquest mes caigui 
un 75% respecte a la mitjana 
mensual del semestre anterior.
Hi ha algun període mínim de 
cotització?
No, per sol·licitar-ho cal com-
plir el període mínim de cotit-
zació exigit per a altres pres-
tacions, només estar d’alta en 
algun dels règims i trobar-se al 
corrent de pagament de les co-
titzacions socials.
Es pot accedir si hi ha algun 
deute amb la S. Social?
Sí, es permetrà als que no es-
tiguin al dia, que ingressin les 
quotes degudes en un termini 
de 30 dies. Després, es podrà 
accedir a aquesta prestació.
Poden demanar-ho els autò-
noms amb treballadors?
Sí, aquells que tinguin treballa-
dors al seu càrrec i hagin ha-
gut de tancar per la declaració 
de l’Estat d’alarma o hagin vist 
caure la seva facturació un 75%.
Aquesta prestació suposa que 
qui no ingressi, no paga cotit-
zacions?
La prestació consisteix en que 
qui tingui dret a ella, a més de 
cobrar-la, no pagarà les cotitza-
cions.
Si cessa l’activitat, s’han de re-
nunciar a bonificacions com 
la tarifa plana?
La prestació computa com efec-
tivament cotitzat, pel que no 
perdran les bonificacions con-
dicionades al manteniment de 
l’activitat.
Quan es cobrarà?
L’equivalent al 70% de la base 
reguladora.
Durant quant de temps?
Un mes, amb possibilitat d’am-
pliació fins a l’últim dia del mes 
en què finalitzi l’Estat d’alarma.
11- Quan es pot sol·licitar?
Per als autònoms el negoci dels 
quals s’ha vist obligat a tancar 
per l’Estat d’alarma, des del 18 
de març. En el cas dels que han 
de presentar acreditació de la 
caiguda de facturació mensual, 
des del moment en què pugui 
presentar la documentació.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a secretària general de 
Comissions Obreres a 
l’Anoia, Alfonsa Santi-

esteban, ha explicat a La Veu 
que resoldre la situació dels 
treballadors confinats a la 
Conca però que treballen fora, 
o viceversa, “és del tot neces-
sari.  Tenim moltes consultes 
sobre aquest tema, però fins 
ara hi havia molts dubtes en el 
Consell de Relacions Laborals, 
on hi ha representats el depar-
tament de Treball de la Gene-
ralitat, els sindicats i la patro-
nal. No estava clar qui tenia 
les competències per resoldre 
aquest assumpte. Hi havia 
angoixa en moltes persones 
perquè no saben qui els hau-
rà, i com, de pagar tots aquests 
dies que no poden treballar”.

Molts ERTO’s a l’Anoia
No hi ha una informació exac-
ta, encara, de quantes perso-
nes han resultat afectades per 
ERTO (Expedients de Regula-
ació Temporal d’Ocupació) a 
la Conca d’Òdena, però “segur 
que són moltes. La Generalitat 

JP / LA VEU 

T ransports Mestrans és 
una de les companyi-
es de transports més 

potents de la Conca d’Òdena. 
Amb prop de 140 treballadors 
-comptant-hi els autònoms 
que hi fan treballs-, un cen-
tenar de tràilers i 22.000 me-
tres quadrats de magatzem, 
l’empresa intenta superar la 
situació de confinament com 
pot. El descens de moviments 
els ha afectat “entre un 40 i un 
50 per cent”, explica Joan Car-
les Mesas, gerent de Mestrans. 
“Diria que el 90% de la indús-
tria de la Conca d’Òdena i els 
municipis confrontants s’ha 
aturat. Ha estat com una cade-
na, un efecte dòmino entre els 
diferents tipus de fàbriques i 
negocis, perquè a les empreses 
que depenien de l’automoció 
en van seguir després moltes 
altres”, diu.
La situació ha provocat que, 
com en molts llocs del país, 
s’hagi optat per redefinir la 
plantilla mentre duri la crisi 
del Covid-19. Mestrans s’ha 

quedat amb un 50% de la 
plantilla, però treballa molt 
poques hores al dia. La feina 
cada dia és més escassa. “Per 
al transport de l’alimentació i 
productes de farmàcia hi ha 
tantes empreses de transport 
que això de seguida queda co-
bert”.

“Igualada és una prova per a 
la resta del món”
Si bé el govern espanyol va 
permetre el pas de tot tipus de 
mercaderies pel país, el cert és 
que, una vegada es va obrir un 
espai de trànsit de mercaderi-
es per als punts de control de 
la zona confinada de la Conca, 
“el transport que passa per allí 
és irrisori”, explica Mesas. “Els 
xofers han d’ensenyar un full 
on estigui clarament assenya-
lat quin tipus de mercaderies 
es porta i què es va a fer, si càr-
rega o descàrrega, però el cert 
és que passa molt, molt poc 
trànsit. Hi ha un “bulo” que 
només es pot passar càrrega 
essencial, però el govern espa-
nyol ha deixat clar que són tot 
tipus de mercaderies”.

Per a Mesas “Igualada és una 
prova per a la resta del món, 
per veure el dia de demà què 
passa quan confines un terri-
tori petit”.

Transport a tota Europa des 
d’Igualada
Mestrans és un operador de 
serveis de transport i logística 
amb seu al carrer Portugal, 4, 
d’Igualada, al polígon indus-
trial de les Comes. Va fun-
dar-se amb caràcter familiar 
el 1980 i actualment es trac-
ta d’una empresa dinàmica i 
jove tant pel seu equip humà 
com per la seva filosofia de 
treball adaptada a les neces-
sitats dels clients en el sector 

de transport de mercaderies 
per carretera. Mestrans està 
fortament enfocada al trànsit 
internacional tant per a càr-
regues completes com a càr-
regues parcials, especialment 
a Alemanya, França, Bèlgica, 
Holanda, Àustria, nord d’Ità-
lia i Polònia. Durant els últims 
anys la presència de Mestrans 
a Europa ha anat clarament en 
augment, implementant es-
tratègies de cooperació amb 
corresponsals locals similars 
a Mestrans a cada país dels 
seus principals tràfics, sense 
oblidar mai el mercat local, 
comarcal i nacional, arribant a 
tots els racons de la península 
en un màxim de 72 hores.

no dona informació dividida 
per comarques, tot i que és sa-
but que se n’estan presentant 
molts”. Així, es té coneixement 
de Novares Iberica (300 tre-
balladors), Smrc Reydel (150 
persones) del sector de l’auto-
moció, Indústries Valls (200 
treballadors del sector tèxtil), 
Gràfiques Argent (55), Equip 
Ceràmic, Buff (162 persones, 
el 70% de la plantilla) i Anoia 
Motor.
Malgrat que des de la UEA 
s’ha demanat que el polígon 
Plans d’Arau de la Pobla de 
Claramunt (i altres zones li-
mítrofes amb la Conca) po-
guessin entrar dins de la zona 
de confinament per tal que els 
treballadors poguessin anar 
als seus centres de treball, des 
de Comissions Obreres no 
es veu de la mateixa manera. 
“Si la Generalitat ha tancat la 
Conca per motius de salut, 
obrir aquest polígon seria 
treure-li la importància que té 
el confinament”, diu Santieste-
ban.
Els expedients temporals són 
una solució que no s’imagina-
va ningú en el nostre territo-

ri, però el cert és que “potser 
moltes empreses no estarien 
disposades a assumir els sous 
dels treballadors si la produc-
ció està aturada, o simplement 
no hi hauria prou liquiditat 
per fer-ho. Nosaltres pensem 
que és una sortida perquè les 
empreses no aprofitin la situa-
ció per començar a acomiadar 
la gent amb l’excusa de que no 
poden pagar els salaris i man-
tenir la plantilla. És una mica 
de coixí en un moment gens 
propici per a l’economia”.
El sindicat ha detectat que hi 
ha determinats sectors que se-
gueixen produint, amb molts 
problemes, com el del packa-

ging. “Gairebé tots els depar-
taments administratius estan 
fent teletreball, i també tenim 
coneixement d’empreses que 
han pres mesures extraordi-
nàries de prevenció, com dis-
persar la plantilla, rebaixar el 
nombre de treballadors per 
torn… Nosaltres recomanem 
que es tinguin molt en comp-
te els aspectes de prevenció 
i seguretat, de manera que 
si qualsevol empresa petita, 
on no hi hagi representació 
sindical, els treballadors ve-
uen que pot perillar la seva 
salut, sobretot que presentin 
denúncia davant la Inspecció 
de Treball”.

Transports Mestrans: “el trànsit de mercaderies 
pels punts de control és irrisori”



Una de les famílies que ja disposen de les mascaretes.

La Selectivitat s’ajorna 
fins a finals de juny i 
principis der juliol

L’empresa tèxtil igualadina Elements distribueix 
10.000 mascaretes gratuïtes a les farmàcies
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Hi haurà prova d’accés a la uni-
versitat aquest any, com ja es va 
acordar entre Educació, els rec-
tors i les comunitats autònomes, 
però s’ajorna.
La prova -que afecta aquest curs 
217.000 alumnes- no se celebra-
rà en les dates habituals, sinó 
entre el 22 de juny i el 10 de ju-
liol en la seva primera convoca-
tòria.
La segona serà abans del 10 
de setembre. Això són les da-
tes proposades que, en tot cas, 
dependran de l’evolució de la 
pandèmia. La setmana que ve 
el Consell Interuniversitari de 
Catalunya donarà a conèixer la 
data exacta dels exàmens.
El model d’examen s’ajustarà 
a l’”excepcionalitat” que supo-
sa l’estat d’alarma a causa de la 
pandèmia del coronavirus per 
“no perjudicar” els alumnes que 
s’hi presenten. 
L’assignació definitiva de places 
no es farà abans del 25 de se-
tembre. La ministra Celaá ha as-
segurat que el ministeri treballa 
amb l’objectiu que “cap alumne 
perdi el curs per la situació pro-
vocada per la covid-19”.

Avaluacions de diagnosi 
El Ministeri també ha proposat 
a les autonomies cancel·lar les 
proves d’avaluació diagnòstica 
que estableix la Lomce i que es 
fan a tercer i sisè de primària i a 
quart de secundària.
Pel que fa als alumnes que estan 
fent el curs a l’estranger, s’establi-
ran sistemes específics per po-
der homologar els seus estudis, 
ja que la majoria de l’alumnat 
està fent les classes en la moda-
litat online.
D’altra banda, la conferència 
ha aprovat també les mesures 
acordades aquest dimarts en la 
comissió d’FP, sobre flexibilit-
zar les pràctiques en el centre 
de treball per a superar el curs 
ampliant el període establert 
al calendari escolar. La mesura 
s’haurà de coordinar amb les 
dates de les PAU per tal que els 
estudiants que ho vulguin pu-
guin fer les proves.
La durada de la Formació al 
Centre de Treball (FCT) es li-
mitarà de manera excepcional 
a les 220 hores mínimes reco-
llides en la normativa bàsica i 
s’integrarà el mòdul d’FCT amb 
un de projecte per tal de poder 
abordar el objectius associats a 
l’entorn laboral. Pel que fa a les 
proves d’accés a l’FP de grau 
mitjà o superior per als que no 
comptin amb els requisits d’ac-
cés, s’ha acordat posposar-les “el 
que calgui”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es mascaretes solidàries 
d’Elements estan ja dis-
ponibles gratuïtament 

a Farmàcia Secanell, i Farmà-
cia Ramon Singla a Igualada. 
Farmàcia Roser Massana a 
Vilanova del Camí, Farmà-
cia Llanas Torelló a Montbui, 
i Farmàcia Teresa Navarro a 
Òdena.
Aquestes mascaretes són reu-
tilitzables i aconsellen ren-
tar-les el més sovint possible 
amb aigua i sabó a 40-60°C . 
Ja n’han fabricat i distribuït 
10.000 i ja estan fent una se-
gona quantitat de 12.000 més. 
En la seva fabricació hi han 
intervingut molts voluntaris 
amb les seves màquines de 
cosir, a casa seva. El material 
és poliamida impermeable de 
microfibra d’alta qualitat, que 
ha estat testejat per professio-
nals mèdics.
Elements ha posat tota una 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Club Rotary d’Igua-
lada, “especialment 
preocupat com tots els 

igualadins per la problemàtica 
que pateixen especialment les 
persones mes vulnerables”, ha 
lliurat nou mil guants higiè-
nics.
Ha estat possible gràcies a la 

partida de material de pri-
mera qualitat a disposició 
de la població de la Conca 
d’Òdena, de forma totalment 
gratuïta. Es tracta d’una par-
tida destinada al luxós club la 
Magdalena de Santander, que 
al final no va adquirir, i que es 
troba en el magatzem de l’em-
presa, al polígon de les Comes 
d’Igualada.
El procés de fabricació, però, 
necessita de gent de la Conca. 
Només cal tenir màquina de 
cosir a casa. Elements posa de 
franc tot el material a punt per 
a cosir. Si voleu col.laborar, 
truqueu al 938017425.
 
Gran resposta de la gent
El director d’Elements, Toni 
Riera, ha explicat a veuanoia.
cat que “es tracta d’un material 
molt bo, de primeríssima qua-
litat, poliamida impermeable 
de microfibra, que els últims 
dies ha estat testejat per profes-
sionals mèdics, hem fet moltes 

proves. L’havíem d’entregar en 
el seu dia a la Real Sociedad 
de Tenis de la Magdalena, que 
és un dels clubs socials més 
antics d’Espanya, però al final 
van desistir de rebre el mate-
rial”. La resposta de la crida 
feta per les xarxes socials “és 
un èxit”. L’empresa, que no dis-

posa ara de clients perquè les 
botigues han tancat, pensava 
dedicar-se a aquest projecte 
només durant els matins, però 
també ho ha fet a les tardes. 
Riera és clar: “aquest és un 
projecte gratuït, fet de bona fe, 
però per a la gent d’aquí, de la 
Conca d’Òdena”.

El Campus Universitari Igualada-UdL fabrica 
i dona material de protecció sanitària 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL també 
està posant el seu gra-

net de sorra per fer front a 
la crisi de la Covid-19. Tot i 
que el centre universitari ro-
man amb les portes tancades 
des de que el govern central 
va decretar l’estat d’alarma, el 
campus de la capital de l’Ano-
ia està col·laborant amb els 
centres sanitaris de la zona 
confinada de la Conca d’Òde-
na amb la fabricació i donació 
de material de protecció sani-
tària.
El grup de recerca en la cade-
na de producció de la pell, l’A3 
Leather Innovation Center, ha 
fet donació de guants i masca-

retes a la Direcció Assistencial 
Primària de l’Anoia, un mate-
rial imprescindible pel perso-
nal sanitari, un dels col·lectius 
professionals més afectats pels 
contagis a la ciutat d’Igualada. 
Així mateix, la Facultat d’In-
fermeria i Fisioteràpia (FIF) 
ha donat material sanitari a 
l’Hospital d’Igualada. Entre el 
material donat hi ha mascare-
tes, solució hidroalcohòlica, 
guants, bates i pulsioxímetres. 
D’altra banda, el Campus Uni-
versitari s’ha unit a la iniciati-
va MALLA, de Disseny=Igua-
lada i TICAnoia, posant en 
marxa les impressores 3D del 
centre.
 
Solidaritat de la UdL per la 
crisi del Covid-19

La Universitat de Lleida (UdL) 
ha posat a disposició del De-
partament de Salut molts dels 
seus espais, material i perso-
nal voluntari. 
Professorat i estudiantat de les 

Facultats de Medicina i d’In-
fermeria i Fisioteràpia s’ha 
posat a disposició de la Ge-
rència Territorial de Salut per 
reforçar serveis. Altres realit-
zen tasques de voluntariat.  

Rotary lliura 9.000 guants higiènics
connexió entre clubs, amb la 
col·laboració del Rotary Club 
de Santa Susanna (Maresme), 
pel qual s’ha aconseguit una 
important partida de guants 
higiènics, que seran distri-
buïts entre les residències de 
gent gran de la Conca d’Òde-
na. Rotary compleix així el seu 
lema “donar de mi sense pen-
sar en mi”.
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Els Serveis d’Emergència 
homenatgen als 
treballadors de l’Hospital

IGUALADA / LA VEU 

Els equips d’emergència 
que es troben a la zona 
confinada de la Conca 

d’Òdena van voler retre ho-
menatge, dilluns al migdia, a 
tots els treballadors i treballa-
dores de l’Hospital d’Igualada. 
Son moltes les hores, i sota 
molta pressió, que està fent 
tot el personal sanitari, però 
també aquell que ajuda amb 
altres tasques per un correcte 
funcionament del centre hos-
pitalari.
Així doncs, diverses unitats 

de Bombers, Mossos d’Esqua-
dra, Policia Nacional, Guàrdia 
Civil, Creu Roja i del Sistema 
d’Emergències Mèdica (SEM) 
van fer sonar les sirenes d’am-
bulàncies, camions i cotxes 
per tal de mostrar-los aquest 
agraïment. També es va des-
plegar una pancarta que hi 
deia “Us estiemem” i “Ànims!. 
Alguns treballadors de l’Hos-
pital van sortir fins a la porta 
del centre per aplaudir-los i 
agrair-los aquest gest.
Aquest homenatge també s’ha 
fet davant del CAP Anoia, al 
Passeig Verdaguer d’Igualada.

L’Hospital canvia els horaris dels seus 
treballadors, que ara faran torns de 12 
hores 3 o 4 dies a la setmana
IGUALADA / ACN 

La gerència de l’hospital 
d’Igualada ha canviat, a 
des del passat dilluns, 

els horaris habituals dels seus 
treballadors, que passen a fer 
torns de 12 hores tres o qua-
tre dies a la setmana. Segons 
ha pogut saber l’ACN, la me-
sura afecta els treballadors 
de les àrees d’hospitalització, 
urgències, quiròfan i hemo-
diàlisis de les categories DUI, 
TCAI. També els portallite-
res, però en canvi no afecta 
els metges, que continuen 
adaptant els seus horaris a 

les necessitats. El CAP Nord 
també podrà modificar el seu 
horari a torns de la mateixa 
durada en funció de les ne-

cessitats. Serà la direcció del 
centre qui especificarà la ro-
tació dels horaris als seus tre-
balladors.

Es faran proves de coronavirus a tots 
els professionals sanitaris de l’Hospital
IGUALADA / LA VEU 

L ’Hospital d’Igualada 
farà proves de corona-
virus a tots els profes-

sionals sanitaris del centre. 
Segons ha pogut saber l’ACN, 
la mesura es duu a terme per 
minimitzar “al màxim” la in-

fecció de coronavirus al centre 
i garantir així la seguretat dels 
pacients i de la resta de treba-
lladors. Les proves es faran a 
partir d’aquest dimecres i fins 
dimarts que ve, als boxes de 
consultes externes de l’Hospi-
tal. La notícia coincideix amb 
l’anunci d’enviament de testos 

ràpids a les comunitats autò-
nomes que, en el cas de Catalu-
nya, arribaran a partir d’aquest 
dijous. Paral·lelament a això, el 
centre ha habilitat un telèfon 
per als sanitaris que es trobin 
en situació “de desbordament 
emocional” degut a la pressió 
que pateixen aquests dies.

La Generalitat demana que només 
truquin al 061 la gent gran i persones 
amb patologies prèvies
SALUT / LA VEU 

Des de la Secretaria 
de Difusió i Atenció 
Ciutadana de la Ge-

neralitat de Catalunya es de-

mana descongestionar el nú-
mero de telèfon 061, que és la 
porta d’entrada al Sistema de 
Salut Català, per tal de millo-
rar la seva eficàcia en previsió 
de l’augment d’infectats pel 

Covid-19 dels propers dies.
La manera de fer-ho és ben 
senzilla: és demana a tots 
aquells que no siguin pobla-
ció de risc, és a dir, majors de 
65 anys o amb persones amb 
patologies prèvies, que con-
tactin a través de:
L’aplicació Stop Covid-19 
Cat, que està disponible tant 
per Android com per iOS.
Des del Departament de Sa-
lut també recorden que es pot 
trobar tota la informació re-
lacionada amb el coronavirus 
a les diferents plataformes de 
la conselleria, Twitter, Face-
book, Instagram o la seva pà-
gina web: 
www.salutweb.gencat.cat.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir Pardo
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 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com
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Salut ha reestructurat el 
sistema d’atenció pri-
mària a la Conca d’Òde-

na. 
El Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM) ha muntat una 
carpa a l’exterior del CAP 
Anoia que ha de ser un espai 
de cribratge dels malalts. Al 
davant d’aquesta operativa hi 
haurà el doctor igualadí Josep 
Maria Soto, director del SEM a 
Catalunya.
L’alcalde Marc Castells expli-
cava que “al CAP Anoia hi 
dormiran metges assistencials, 
perquè faran torns de 24 hores”. 
Les urgències de baixa densitat 
que ara es feien a l’Hospital es 
fan a partir d’aquesta setmana 
al CAP Anoia. “Pot ser alta-
ment resolutiu el que s’ha fet 

de crear una carpa, on es farà 
el triatge i es decidirà si el pa-
cient pot ser tractat al CAP o 
bé a l’Hospital. L’objectiu és do-
nar un millor servei a l’atenció 
primària i treure pressió assis-
tencial a l’Hospital d’Igualada”, 
explicava Castells.
La reestructuració s’ha fet 
tenint en compte que es vol 
separar per diferents àrees 
d’atenció en funció del des-
tí dels pacients. L’atenció a 
la zona no confinada es farà 
al consultori de la Pobla de 
Claramunt, al CAP de Piera 
i al CAP de Santa Coloma de 
Queralt, segons la proximitat 
dels municipis. 
El CAP Montbui i el CAP 
Igualada Nord romandran 
tancats. Així doncs, la rees-
tructuració queda de la se-
güent manera:

Visites de Pediatria, Odon-
tologia i Atenció a la Dona 
de 08:00 h. a 20:00 h. de di-
lluns a divendres
CAP de Vilanova del Camí. 
Ctra. La Pobla núm. 74
Tel: 93 806 33 02
Tel: Atenció a la Dona i Pedi-
atria: 93 803 15 04
Per visita de Medicina Ge-
neral
de 08:00 h. i 20:00 h de di-
lluns a divendres
CAP d’Igualada. Passeig Ver-
daguer, 170 Igualada
Tel: 93 805 35 00
Per visita a les nits
entre les 20:00 h. i 08:00 h
de dilluns a diumenges
CAP Igualada. Passeig Verda-
guer, 170 Igualada
Tel: 93 805 35 00
Tel: 93 801 73 00, o Trucar 
061 CatSalut Respon

Es reestructura el sistema d’atenció 
primària a la Conca d’Òdena

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha iniciat la dis-
tribució, entre les fa-

mílies beneficiàries de beques 
menjador, de targetes mone-
der que poden ser utilitzades 
en supermercats i botigues 
d’alimentació. Aquesta eina 
permetrà garantir la correcta 
alimentació, mentre durin les 
mesures de l’estat d’alarma a 
causa del coronavirus, de tots 
escolars que reben una beca 
per al servei de menjador del 
seu centre educatiu.

La passada setmana, el De-
partament d’Educació i 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal ja va concertar 
prèviament l’hora i lloc de 
lliurament de les targetes 
amb cadascuna de les famí-
lies. Divendres, un cop re-
budes les targetes moneder 
enviades per la Generalitat 
de Catalunya, aquestes es van 
distribuir entre els diferents 
ajuntaments del territori que, 
entre el mateix divendres i 
aquest dilluns, n’han iniciat el 
repartiment. Cada consistori 
vetlla perquè aquest es faci de 

la manera més àgil possible i 
sempre garantint les mesures 
de seguretat per a la conten-
ció de la pandèmia.
Les targetes moneder porten 
inicialment una precàrre-
ga equivalent al cost de deu 
dies d’àpats de menjador, 
amb efectes retroactius des 
de l’inici del confinament. 
Posteriorment, es recarrega-
ran automàticament en fun-
ció dels dies que s’allargui el 
tancament de les escoles.
La vicepresidenta de Serveis 
a les Persones de l’ens comar-
cal, Carme Zaragoza, agraeix 

“la imprescindible tasca de 
les tècniques i els tècnics del 
Consell, que ha estat clau per 
a trobar una solució eficaç a 
una problemàtica sobrevin-
guda que requeria una reac-

ció el més àgil possible; avui 
afortunadament ja tenim en 
marxa un recurs molt útil 
per a fer costat a famílies 
que ho necessitaven en l’ac-
tual situació”.

El Consell Comarcal inicia la distribució de targetes moneder a 
les famílies beneficiàries de beques menjador

SALUT / LA VEU 

La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va presen-
tar la setmana passada 

una nova aplicació per a dis-
positius mòbils que permet 
fer un seguiment de l’evolució 
de la pandèmia del coronavi-
rus a Catalunya. La nova eina 
tecnològica, l’app StopCovid-
19Cat, contribuirà a detectar 
la malaltia, fer un seguiment 
dels pacients, veure com evo-
luciona la pandèmia a Catalu-
nya i afavorir la presa de mi-
llors decisions. Tot plegat, va 
subratllar la consellera, amb 
l’objectiu final “d’enfortir la 
relació de la ciutadania amb el 
sistema de salut de Catalunya”.
Els ciutadans es poden des-
carregar aquesta app i, després 
d’un senzill procés d’acredi-
tació, podran controlar el seu 
estat de salut sense haver de 
sortir de casa, mantenint el 
confinament i sense tensionar 
els serveis sanitaris. L’app aju-
darà les persones que presen-
ten algun símptoma específic 
de COVID (febre, tos, difi-
cultat respiratòria, malestar 
general, etc.) per mitjà d’un 
senzill test, que proporcionarà 
la informació necessària.
La directora de l’Àrea de ciu-
tadania del Servei Català de 

la Salut, Rosa Romà, va re-
calcar que la informació que 
es bolcarà a l’APP serà “total-
ment encriptada” i “permetrà 
elaborar un perfil de pacient 
en relació a les seves simpto-
matologies”. També hi consta 
si té patologies prèvies o bé 
si està en procés de gestació 
o de postpart, etc. D’aquesta 
manera, Romà va remarcar 
que “els ciutadans podran re-
bre una atenció específica per 
la seva situació i evolució del 
seu estat de salut”. El sistema 
de salut rep aquesta informa-
ció i cadascun dels dispositius 
assistencials faran les accions 
més necessàries per tal que la 
persona rebi la millor aten-
ció. En el cas de les persones 
lleus però amb situació de 
risc, i en el de les persones 
greus, s’activaran diferents 
dispositius sanitaris: entre 
d’altres, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) o 
l’atenció primària,  per po-
der atendre el pacient de for-
ma adequada. L’app també 
permetrà fer un seguiment 
en el temps dels pacients, 
amb la qual cosa s’obtindrà 
un coneixement major sobre 
l’evolució de la pandèmia a tot 
el país i de forma localitzada 
per població.

Salut posa en marxa 
una ‘app’ per detectar la 
Covid 19 a Catalunya
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Què fem si ens caduca el DNI o hem 
de passat la ITV?
REDACCIÓ / LA VEU 

Què faig si em caduca 
el DNI? O el passa-
port? I si he de passar 

la ITV?
Aquestes són preguntes que 
ens podem fer en cas de ne-
cessitar-ho i calen respostes 
per tal que tots estiguem més 
tranquils i sapiguem què hem 
de fer en cada cas.

La caducitat del DNI
El coronavirus també afecta 
el DNI. Els documents na-
cionals d’identitat que cadu-
quin a partir de la declaració 
de l’estat d’alarma tindran un 
any més de validesa. Per tant 
es prorroga fins al 13 de març 
del 2021.
L’estat d’alarma va entrar en 
vigor el passat 14 de març. La 
pròrroga del DNI és una de 
les mesures urgents extraor-
dinàries aprovades pel govern 
espanyol per fer front a l’im-
pacte econòmic i social del 
coronavirus.
Des de dissabte, la Policia Na-
cional ha suspès l’expedició de 
tot tipus de documents i ha 
anul·lat totes les cites prèvies, 
amb l’excepció d’aquells casos 
en què s’acreditin motius d’ur-
gència.
El reial decret llei també afir-
ma que “la pròrroga de la va-
lidesa del DNI permetrà que 
puguin renovar-se els certifi-
cats reconeguts que s’incor-
porin durant aquest període”. 
És a dir, el Ministeri de l’Inte-
rior aplica la mateixa mesura 
per a la renovació dels certifi-
cats digitals que van lligats al 
Document Nacional d’Identi-
tat.
En canvi, la data de caducitat 
del passaport no es prorroga. 
Segons el Ministeri, la deci-

sió sobre el DNI no es pot es-
tendre al passaport per “una 
qüestió de legalitat”.
El passaport és un document 
internacional que es presenta 
davant de les autoritats d’altres 
països i, per tant, ha d’estar vi-
gent en el moment de passar 
tots els tràmits a l’estranger.
La pròrroga no afecta, de mo-
ment, el carnet de conduir.

Certificats electrònics de 
pròxima caducitat
En relació amb aquells contri-
buents el certificat electrònic 
dels quals estigui caducat o 
pròxim a caducar, s’informa 
que l’Agència Tributària per-
met l’ús dels certificats ca-
ducats a la seva seu d’acord 
amb el previst en Reial Decret 
463/2020, de 14 de març.
És possible que el seu nave-
gador habitual no li permeti; 
en aquest cas des de l’Agència 
Tributària recomanen pro-
var-ho amb el navegador Fi-
reFox on es podrà continuar 
utilitzant-lo.
Per qualsevol dubte sobre 
qüestions tècniques informà-
tiques  es pot trucar al telèfon 
93 442 27 64. 

Què passa si hem de passar 
la ITV durant el període de 
confinament?
La qüestió no és menor atès 
que circular amb la ITV ca-
ducada és una infracció que 
està castigada amb una sanció 

econòmica de 200 euros, tot 
i que no suposa la pèrdua de 
punts del carnet de conduir. 
La Direcció General de Tràn-
sit (DGT), responsable de la 
seguretat viària a Espanya, no 
té la capacitat de pronunci-
ar-se sobre aquest tema, ja que 
la ITV no depèn del Ministeri 
de l’Interior, sinó del d’Indús-
tria, que té transferides les 
competències a les comunitats 
autònomes.
Però el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març de 2020, pel 
qual es declara l’estat d’alarma, 
hi ha un punt que estableix el 
següent: “Es suspenen termes 
i s’interrompen els terminis 
per a la tramitació dels pro-
cediments de les entitats de 
sector públic. El còmput dels 
terminis es reprendrà en el 
moment en què perdi vigèn-
cia el present Reial decret o, 
si s’escau, les pròrrogues de la 
mateixa “. Per tant, els agents 
de l’autoritat no sancionaran 
durant aquest període els con-
ductors que circulin amb un 
vehicle que tingui caducada la 
ITV.
A Catalunya, la concessionària 
Applus va emetre un comuni-
cat informant que “conforme 
a les indicacions de les auto-
ritats competents, hem proce-
dit a tancar temporalment les 
nostres estacions amb la fina-
litat de vetllar per al màxima 
seguretat dels nostres clients i 
empleats”.

REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament d’Inte-
rior va activar a princi-
pis d’aquesta setmana 

un “certificat d’autorespon-
sabilitat” per als desplaça-
ments que servirà perquè els 
Mossos facilitin el pas més 
ràpidament. Així ho va ex-
plicar en declaracions a TV3 
el conseller Miquel Buch. El 
document es pot descarregar 
d’Internet i està inspirat en 
el model que es du a terme a 
França. “Confiem en les per-
sones, és un exercici de con-
fiança amb la ciutadania”, va 
asseverar Buch. La gent pot 
explicar a la declaració auto-
responsable el motiu del seu 
desplaçament. El conseller 
va avisar que si s’intenta en-
ganyar la policia s’aplicarà la 
sanció corresponent.
Buch va deixar clar que aquest 
“certificat autoresponsable” 
és “recomanable” però no pas 
una “obligació”. El conseller 
va detallar que l’objectiu és 
que la ciutadania pugui expli-
car el motiu del seu desplaça-
ment, i que els agents podran 

comprovar si s’ajusta o no a 
realitat i als casos legals per-
mesos davant l’actual situació 
de crisi sanitària pel corona-
virus. Si no, seran sancionats 
a partir dels paràmetres que 
va explicar Interior i que van 
dels 100 als 600.000 euros en 
aplicació de la ‘llei mordassa’.
Cadascú podrà signar el seu 
propi certificat, per justificar 
el seu viatge. Els casos que 
permet al·legar aquest docu-
ment són aquests: l’adquisició 
d’aliments, productes farma-
cèutics i de primera necessi-
tat; assistència a centre, servei 
o establiment sanitari; des-
plaçament al lloc de treball 
per efectuar la prestació labo-
ral, professional o empresari-
al; retorn al lloc de residència 
habitual; assistència o aten-
ció a persones grans, menors 
d’edat, dependents, persones 
amb discapacitat o persones 
especialment vulnerables; o 
desplaçament a entitat finan-
cera o d’assegurança. També 
es contempla la possibilitat 
que hi hagi una causa de força 
major o situació de necessitat, 
que s’ha d’especificar.

S’activa un “certificat 
d’autoresponsabilitat” 
per als desplaçaments
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Caste-
llolí ha fet públic que 
el comitè organitzador 

de la cursa Tuga Trial 2020 
prevista per aquest 1 de maig 
ha decidit suspendre la cursa. 
La Tuga Trial s’havia  realitzat 
ininterrompudament durant 
onze anys, s’ha convertit en 
una cita per als esportistes 
d’arreu del país i compta amb 
la participació de 1.500 cor-
redors vinguts d’arreu.
Per l’alcalde de Castellolí, 
Joan Serra, “en aquests mo-
ments de màxima dificultat 
cal ser més solidaris que mai 
amb la ciutadania i ara toca 
quedar-se a casa” i demana 
la comprensió a tots els cor-
redors que venien de fora del 
municipi. Per la seva banda, el 
regidor d’Esport i Festes, Da-
vid Arana, ha volgut “agrair a 
la marca Tuga l’interès mos-
trat en la cursa tots aquests 
anys i que en aquest moment 
greu segueixi treballant colze 
a colze amb l’Ajuntament per 
fer possible reubicar la cursa 
en el calendari”. Un cop fi-
nalitzada la situació d’emer-
gència que viu el país a causa 
de la pandèmia del Covid19, 
l’equip organitzador es reuni-
rà per avaluar si és possible 
realitzar-la a l’estiu o tardor 

d’aquest mateix 2020.
El director general de la 
marga Tuga, Illan Botines, 
ha expressat “que la pràctica 
esportiva és la base que sus-
tenta una empresa com Tuga, 
però en aquests moments el 
més important són les perso-
nes”. “Quan les condicions ho 
permetin tornarem amb més 
força que mai”, assegura Bo-
tines. David Gubern, presi-
dent del Club Excursionista 
UEC Anoia, coorganitzadora 
de la cursa, explica que “ara 
la cursa ha de passar a segon 
terme i posar els esforços i el 
focus principal en la salut de 
tothom i en la recuperació 
de la normalitat, i així vol dir 
que la Tuga Trail també “es 

Castellolí suspèn la Tuga Trial i 
intentarà reubicar-la en el calendari

queda a casa””.
L’Ajuntament també ha anun-
ciat que, tot i que la cursa 
quedi suspesa, es manté el 
compromís que una part de 
l’import de les inscripcions 
vagin destinades a l’associa-
ció AECC-Catalunya contra 
el càncer que recentment ha 
obert seu local a Castellolí. 
Si finalment no es pogués re-
alitzar l’edició d’aquest any, 
els diners que s’havia previst 
recaptar els destinarà l’Ajun-
tament directament de les 
arques municipals perquè 
aquesta entitat sense ànim de 
lucre no es ressenti d’aquesta 
cancel·lació, mantenint així el 
compromís del consistori de 
realitzar accions solidàries.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de La Po-
bla de Claramunt ha 
decidit prendre l’adop-

ció d’un conjunt de mesures 
urgents econòmiques i fiscals 
per fer front a la crisi del co-
ronavirus SARS-CoV-2 i així 
atenuar els efectes sobre els 
poblatans i poblatanes.
Més enllà de les mesures con-
cretes, i a l’espera de veure els 
efectes reals de les mesures 
econòmiques implementades 
pel Govern Central i la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Equip 
de Govern vol fer públic tam-
bé un missatge de serenor a 
tothom i comunicar la seva 
ferma voluntat per seguir 
promovent en les properes 
setmanes totes les actuacions 
que es considerin necessàries 
per garantir en la mesura del 
possible la cohesió i el benes-
tar socials, especialment de 
les persones en situació d’ex-
clusió social, de risc o de vul-
nerabilitat.
Aquestes mesures arriben 
després que, els últims dies, 
l’Ajuntament ha centrat tots 
els seus mitjans en la seva 
reorganització interna per 
atendre els serveis públics 
essencials, donar resposta a 

les necessitats de Protecció 
Civil, vetllar perquè es com-
pleixi l’ordre de confinament 
i fer crides a la responsabili-
tat de la ciutadania, a banda 
de mantenir-la permanent-
ment informada a través dels 
canals oficials: web, twitter i 
facebook.
Les mesures econòmiques i 
fiscals adoptades fins al mo-
ment són les següents:
Serveis socials. Garantir l’as-
sistència bàsica i continuada 
a la ciutadania mitjançant 
la coordinació d’un servei 
de voluntariat, com també 
la gestió de les beques men-
jador i l’assistència al banc 
d’aliments.
Suspensió temporal de les 
quotes de la llar d’infants, 
ludoteca i les activitats/ta-
llers de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. La quota relativa al 
mes de març es cobrarà úni-
cament la part proporcional 
al servei prestat.
Suspensió temporal el pa-
gament de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) i l’Impost 
de vehicles de tracció me-
cànica, a l’espera de fixar 
un nou calendari fiscal amb 
l’Organisme de Gestió Tribu-
tària de la Diputació de Bar-
celona..

L’Ajuntament de la 
Pobla aplica mesures 
econòmiques d’urgència

ÒDENA / LA VEU 

La Guàrdia Municipal 
d’Òdena ha ampliat l’ho-
rari d’atenció a la ciuta-

dania, incrementant el servei 
diari de dilluns a diumenge, 
des de dos quarts de 8 del matí 
fins a les 10 de la nit. El cos 
anuncia també que s’ha obert 
el canal de Twitter @Guardia-
Odena des del qual s’informarà 
d’avisos, es donaran consells 
sobre seguretat ciutadana, es 
publicaran campanyes de se-
guretat i es comunicarà l’estat 
del trànsit, entre altres notifi-
cacions d’interès públic.
El cos està format per tres per-
sones a disposició de les de-
mandes de la ciutadania. Les 
seves dependències es troben a 
la planta baixa de l’Ajuntament 
d’Òdena, des d’on s’ofereix una 
atenció propera i personalit-
zada. El cos disposa també del 
telèfon 93 801 70 75, una línia 

pensada per a resoldre tot tipus 
de consultes, recordant que per 
a qualsevol emergència cal tru-
car al 112.

Algunes de les competència de 
la Guàrdia Municipal d’Òdena 
són la vigilància del transit a 
les vies urbanes, la coordinació 

de la mobilitat, el control dels 
permisos d’obres, els talls a la 
via pública, la preservació del 
mobiliari urbà i la retirada de 
vehicles abandonats.
El cos d’agents també es fa càr-
rec de vetllar pel compliment 
del reglament municipal, així 
com d’ordenances, resolucions 
i disposicions temporals; col-
labora amb les demandes de 
les autoritats judicials, realitza 
tasques de seguretat ciutada-
na amb col·laboració amb els 
Mossos d’Esquadra i auxilia a 
la ciutadania en cas de necessitat.

La Guàrdia Municipal d’Òdena amplia l’horari de servei
A més, la guàrdia municipal 
treballa juntament amb els 
centres educatius i els ser-
veis socials en la identificació 
d’infants en risc d’exclusió 
social, vigila l’absentisme es-
colar i fomenta la convivèn-
cia cívica amb xerrades de 
sensibilització, educació vial 
a les escoles, actuant com a 
mediadora en conflictes en-
tre particulars i realitza con-
tactes d’aproximació amb els 
col·lectius locals de comerci-
ants, entitats culturals i clubs 
esportius, entre altres.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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ANOIA / LA VEU 

La Junta de Portaveus 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia, reunida te-

lemàticament aquest 25 de 
març, ha tractat àmpliament 
les mesures adoptades pel 
govern de l’ens comarcal en 
les darreres dues setmanes 
per a garantir la prestació de 
serveis durant la pandèmia 
per COVID-19. El president 
i els vicepresidents de cada 
àrea han donat detall a tots 
els grups de l’oposició de com 
s’estan garantint aquests ser-
veis a la ciutadania, com les 
beques menjador, l’atenció 
social i domiciliària o la re-
collida d’escombraries, entre 
d’altres, a més de les mesu-
res internes dirigides als tre-
balladors i treballadores de 
l’ens. La Junta de Portaveus 
també ha acordat una resolu-
ció conjunta de govern i opo-
sició amb la participació tots 
els grups: Junts per Catalu-
nya, PSC, ERC, CUP, Ciuta-

dans, Ara Montbui i el Grup 
mixt (En Comú Podem). La 
resolució contempla tres àm-
bits fonamentals. En primer 
lloc, l’Hospital d’Igualada viu 
avui un episodi d’urgència 
per la falta de professionals 
sanitaris, degut a la baixa per 
quarantena en què es troben 
molts d’ells a causa del brot 
de coronavirus. Aquesta falta 
de professionals està provo-
cant dificultats en la gestió i 
en l’atenció a la ciutadania, a 
més d’un alt grau de pressió 
per als mateixos professio-
nals. En una situació com 
aquesta, doncs, l’Hospital no 
pot funcionar de manera òp-
tima. Per això, des del Con-
sell Comarcal de l’Anoia es 
demana al Departament de 
Salut de la Generalitat que 
es prenguin totes les mesures 
de xoc que l’administració 
té al seu abast per a pal·liar 
la manca de professionals, 
en previsió també de la greu 
evolució que es pugui esde-
venir en els propers dies. Per 

Govern i oposició del Consell Comarcal de l’Anoia demanen a la 
Generalitat mesures de xoc urgents per a l’Hospital d’Igualada

això, se li sol·licita que activi 
les mesures de xoc que, des 
de la Generalitat es puguin 
prendre, i també aquelles 
que es puguin sol·licitar a 
altres administracions i en-
titats expertes en actuacions 
d’emergència. En segon lloc, 
des de l’ens comarcal es fa 
una crida ferma a la ciutada-
nia de la comarca de l’Anoia 

a quedar-se a casa i seguir les 
ordres de confinament de-
cretades. Sobretot s’insta els 
més joves a seguir també el 
confinament de manera es-
tricta ja que, malgrat puguin 
pensar que el virus no els pot 
afectar, sí que poden ser font 
important de contagi. Final-
ment, es reclama una solució 
immediata per totes les per-

sones de la Conca d’Òdena 
que treballen fora de la zona 
confinada i també per totes 
aquelles de fora d’aquesta 
zona que ho fan al seu interi-
or. Aquestes persones han de 
poder disposar ràpidament 
dels permisos de treball adi-
ents o de les cobertures ne-
cessàries davant d’aquesta 
situació excepcional.

CALAF / LA VEU 

Un any més, l’Ajunta-
ment de Calaf havia 
convocat els Jocs 

Florals, un certamen litera-
ri obert a qualsevol persona 
que presentés un text en cata-
là en alguna de les disciplines 
proposades. La data límit de 
presentació de les obres era 
el 27 de març i l’acte d’entre-
ga estava previst de realitzar 

el 23 d’abril, en el marc de la 
diada de Sant Jordi a la plaça 
dels Arbres del municipi. 
L’Ajuntament de Calaf ha 
trobat oportú suspendre el 
concurs literari dels Jocs Flo-
rals ja que no es pot garantir 
celebrar l’acte d’entrega dels 
premis en la data prevista, 
davant la prohibició de rea-
litzar actes a l’aire lliure amb 
motiu de l’estat d’alerta del 
coronavirus.

S’anul·len els Jocs Florals 
de Calaf

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Pie-
ra ha decidit posar en 
marxa un paquet de 

mesures econòmiques per 
fer front als efectes de l’emer-
gència sanitària causada pel 
Covid-19. Amb la voluntat 
de reduir la pressió fiscal a la 
ciutadania, s’ha ajornat el pa-
gament d’algunes taxes i im-
postos com és el cas de l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM), que es po-
drà abonar fins al 2 de juny, i 
els primers rebuts de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) i de la 
taxa d’escombraries que s’ajor-
nen fins a una data encara no 
determinada. 
De moment, s’ha decidit atu-
rar les recaptacions en fase 

executiva mentre duri la situ-
ació d’emergència sanitària, i 
no es dictaran provisions de 
constrenyiment ni diligències 
d’embargament de béns. Així 
mateix, es deixen sense efecte 
les taxes per a comerços que 
han hagut de tancar la seva 
activitat durant l’estat d’alerta.
Pel que fa al consistori, es com-
promet a prioritzar i agilitzar 
el pagament a proveïdors i a 

S’aproven noves mesures fiscals per 
pal·liar els efectes del Covid-19 a Piera

vetllar, sempre que sigui pos-
sible, per tal que aquells ser-
veis i productes formalment 
contractats i cancel·lats per ra-
ons de causa major es puguin 
recuperar en una nova data

L’Ajuntament atura el cobra-
ment pel servei d’escola bressol
Davant l’actual situació 
d’emergència sanitària i la 
impossibilitat d’oferir deter-
minats serveis, l’Ajuntament 
de Piera ha decidit aturar el 
cobrament de la propera quo-
ta de l’escola bressol munici-
pal. Així, doncs, el consistori 
no passarà el rebut del mes 
d’abril, atès que les perso-
nes usuàries no estan rebent 
el servei, i té previst allargar 
aquesta mesura mentre duri 
l’estat d’alarma.

Vols treballar als Jutjats i ser funcionari
de l’Administració de Justícia?

IMMINENT CONVOCATÒRIA
T’ajudem a la preparació. Llarga experiència.

Classes a Igualada

Informa’t als tels. 938034882 i 627474065
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com



Dirigir l’empresa en temps 
de coronavirus
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És innegable que els 
efectes del COVID-19 
han tingut un gran 

impacte a la nostra comar-
ca. Més enllà de les evidents 
repercussions socials, també 
s’ha vist greument afectat el 
teixit empresarial de la zona. 
A causa del confinament de 
la Conca i les restriccions 
de mobilitat de la població, 
moltes empreses s’han vist 
obligades a aturar totalment 
o parcialment la seva activitat 
productiva.

Nou paradigma de gestió:

Davant d’aquesta situació, els 
empresaris i els directius, des 
d’un autònom a una gran em-
presa, s’enfronten a un nou 
paradigma de com gestionar 
l’empresa en una situació tan 
complicada com l’actual. 
No hi ha respostes úniques, 
però sí que tot comença per 
una decisió fonamental que 
és l’actitud amb la qual afron-
tem el repte: Només nosaltres 
podem decidir com afrontem 
les dificultats, si decidim llui-
tar o bé ser-ne víctimes.
En situacions extremes cal 
centrar-nos en fer bé i ràpid el 
que depèn d’un mateix i obli-
dar-nos d’allò que no podem 
controlar. Cal no deixar-nos 
dominar per la por o la incer-
tesa i centrar-nos en allò que 
sí que podem fer. Segurament 
haurem de baixar una mica el 
llistó de l’autoexigència i ser 
més humils i sobretot molt 
pràctics. Toca ser proactius i 
intentar anticipar allò que en 
condicions normals ens toca-

ria fer d’aquí a unes setma-
nes. I sobretot aprendre dels 
errors, que de ben segur en 
cometrem, i veure-ho tot com 
un immens aprenentatge que 
ens servirà per sobreviure i 
per al futur.

El teletreball com a nou 
model productiu:

Una bona part d’empreses 
han pogut implantar una mo-
dalitat alternativa de produc-
ció basada en el teletreball, 
segurament, sense disposar 
del temps necessari que re-
quereix un projecte  de canvi 
com aquest.
Tot i ser una forma de treball 
coneguda per tots, es calcula 
que abans de la situació en la 
qual estem immersos, només 
el 4,3% dels professionals a 
Espanya hi estaven adherits, i 
el 3,2% teletreballaven de for-
ma esporàdica. Així doncs, 
per a la immensa majoria de 

companyies que s’han acollit 
a aquesta mesura els ha su-
posat un autèntic canvi en la 
forma de produir i d’organit-
zar l’empresa.

En aquestes circumstànci-
es, resultarà imprescindible 
invertir molts recursos en la 
gestió dels equips de professi-
onals. Per fer-ho, caldrà tenir 
en compte que el teletreball 
implica:

• L’avaluació per objectius: 
la dificultat per supervisar la 
feina dels membres de l’equip, 
així com les hores de treball 
i descansos que pot realitzar, 
fan imprescindible que el 
rendiment dels treballadors 
s’estimi pel compliment dels 
objectius que prèviament se li 
han plantejat.
• Autonomia i autogestió: 
conseqüentment, els treballa-
dors tindran més autonomia 
a l’hora d’organitzar-se la seva 

jornada, establir prioritats... 
Així doncs, el teletreball re-
quereix una relació professio-
nal basada en la confiança i el 
compromís del personal amb 
l’empresa.
Tanmateix, en la mesura del 
possible, els empresaris han 
de ser flexibles i ser consci-
ents que cada membre de la 
plantilla tindrà unes circums-
tàncies personals i familiars 
particulars que també de-
terminaran l’organització de 
cada professional.
• Comunicació: és imprescin-
dible mantenir una comuni-
cació fluida i constant amb els 
membres dels equips. Tenint 
en compte la circumstància 
insòlita actual, caldrà fer-ho 
de forma sincera, clara i ho-
nesta, intentant sempre infor-
mar de la situació en què es 
troba l’empresa. 
Cal destacar que, un dels ris-
cos del teletreball a mitjà i 
llarg termini, és la pèrdua de 

moments compartits que in-
crementin els vincles entre els 
professionals de l’organitza-
ció. Serà imprescindible obrir 
canals de comunicació, més 
enllà del correu electrònic, 
per facilitar el contacte entre 
els companys i evitar l’aïlla-
ment. També és recomanable 
utilitzar aquestes eines per-
què els treballadors puguin 
fer aportacions, suggeriments 
de millora i realitzar consul-
tes. 
• Tecnologia: s’han de posar a 
disposició dels professionals 
les suficients eines i recursos 
informàtics que els permetin 
realitzar les seves activitats 
d’una forma efectiva, i que al-
hora faciliti l’intercanvi d’in-
formació entre ells.
• Motivació: oferir suport i 
fer seguiment dels diferents 
projectes, encara es fa més ne-
cessari en la modalitat de tele-
treball. El suport i el reconeixe-
ment de la feina a la plantilla, 
farà que se sentin més valorats 
per part de l’empresa.

Així doncs, el teletreball re-
quereix la inversió de molts 
recursos de l’empresa perquè 
la seva activitat continuï. En 
aquest escenari, perquè la im-
plantació del teletreball sigui 
un èxit, els responsables de 
departament o àrea de ne-
goci, tindran un paper clau 
en fer el seguiment dels pro-
jectes i assegurar-se que els 
professionals continuïn mo-
tivats i alineats. Per part dels 
treballadors, serà clau la seva 
implicació i compromís amb 
l’organització.

Martí Pinyol
 Consultor en Direcció de persones.

GRUP CARLES 
@MartiPinyol 



Neix l’Esbart Igualadí, el referent del teatre popular 
durant sis dècades a Igualada

La “grip asiàtica” 
continuava el 1957, i 
la Revista Vida... no 
va poder arribar als 
quioscs

Els Pastorets és la representació emblemàtica de l’Esbart Igualadí.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1957 va fer les pri-
meres passes l’Esbart 
Igualadí. Per a moltes 

generacions ha estat el referent 
del teatre popular a la capital 
de l’Anoia i a bona part de la 
comarca.
Els inicis de l’Esbart Igualadí es 
remunten cap als anys 1957/58. 
A finals dels anys 50 hi havia a 
Igualada una agrupació ano-
menada “Caçadors del Noya”, 
amb seu al local de la Coope-
rativa “La Victòria”. El grup de 
teatre d’aquesta agrupació es 
quedà sense director, i anaren 
a cercar l’Antoni Ferrer, actor i 
director de teatre. Aquest feia 
temps que restava inactiu del 
món de l’espectacle per raons 
familiars. Acceptà la proposta i 
el grup posà en escena a la Co-
operativa dues o tres obres.
Al cap d’un parell d’anys, el 
1959, l’Antoni Ferrer proposà a 
l’agrupació de fer els Pastorets. 
Els actors en un principi li por-
taren la contrària, ja que consi-
deraven que no tenien mitjans 
per fer-los; ni tan sols escenari, 
ja que l’escenari de la Coope-
rativa era molt petit per a uns 
Pastorets. Però no aconsegui-
ren treure-li del cap, i l’Antoni 
Ferrer es decidí posar-ho en 
marxa. Es realitzà la represen-
tació d’”Els Pastorets” o l’Ad-
veniment de l’Infant Jesús” al 
local de les Escolàpies, amb un 
gran èxit, la qual cosa motivà la 
seva reposició.

Caçadors del Noya
Fou en aquesta primera repre-
sentació dels Pastorets del Na-
dal de 1959-60, quan decidiren 
canviar el nom del grup, ja que 
“Caçadors del Noya” no feia 
per a una entitat teatral i, molt 
menys per a uns Pastorets. Pas-
sà a anomenar-se Esbart Igua-
ladí, nom evolució d’un grup 
de teatre hagut anteriorment 
l’Esbart Dramàtic Igualadí, en 
el qual havien actuat alguns 
dels components de l’entitat. 
Eliminaren la paraula Dramà-
tic ja que els semblà poc addi-
ent, i així quedà el nom actual: 
Esbart Igualadí.
L’Esbart Igualadí, ja consolidat, 
continuà representant obres, 
sobretot infantils, com “La 
Ventafocs”. També es represen-

1957 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

tà la Passió, el “Jesús de Natza-
ret”, però no arrelà en el públic 
igualadí i no tingué continuï-
tat; i altres obres més serioses 
com “La Puntaire”. A excepció 
dels Pastorets i “La Ventafocs”, 
obra que pel seu gran muntat-
ge requeria un local com el de 
les Escolàpies, totes les obres 
es posaren en escena al teatre 
de la Cooperativa. “La Venta-
focs” era una obra senzilla de 
fer, però de gran envergadura, 
amb un muntatge car i amb 
molt vestuari. 
El pressupost en aquella època 
rondava les 10.000 ptes, i una 
obra com aquesta ja suposava 
aquest pressupost. Se’n realit-
zaren dues representacions, la 
segona gràcies al patrocini del 
gremi de teixidors. Fou una 
Špoca de gran entusiasme per 
al teatre; de fet, cada diumenge 
hi havia teatre, ja fos per grups 
locals com vinguts de fora. Per 
l’Esbart, això volia dir que qua-
si cada dia s’assajava per una 
cosa o altra. El local d’assaig 
era, evidentment, la Coopera-
tiva.

Teatre de la Cooperativa 
la Victòria
L’Esbart tingué una primera 
època d’uns dotze o quinze 
anys, amb la gent que funda 
l’Esbart. Fou una època vin-
culada sobretot al teatre de la 
Cooperativa Victòria, i amb 
algunes representacions a les 
Escolàpies, com ja hem asse-
nyalat. L’època que comprèn 
els anys del 65 al 70 esdevin-
gué una temporada poc activa; 
l’Esbart tingué una baixada, 
després d’uns anys de molt 
interès per al teatre, com hem 
dit. Aquesta primera generació 
fundacional estava cansada, i 
els Pastorets fou el motor que 
aguantà l’Esbart durant aquells 
anys.

Trasllat al Rex
El 1970 l’Esbart es traslladà de 
teatre i passà les seves actuaci-
ons al teatre del Casal d’Acció 
Catòlica, el Rex. Cap al 1974 
entrà una nova generació d’ac-
tors, que renovà la primera, 
impulsats pels Pastorets, que 
era l’obra principal i quasi úni-
ca. Aquesta nova generació, 
provinent sobretot del món 
sardanista (la colla Primavera), 

començà una nova etapa de 
teatre, representant un munt 
d’obres, sobretot infantils (“La 
Ventafocs”, “Una vegada hi 
havia un pastor”, etc.). A més 
d’aquestes obres infantils, es 
mantenien també els Pastorets, 
continuant la tradició. Durant 
aquell temps es tirà endavant 
també dos anys la Passió.

Hi hagué després una terce-
ra època, quan l’Esbart deixa 
el teatre Rex, motivat perquè 
aquest havia de tancar, i va a 
parar al Centro Nacional, que 
ha esdevingut el Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. En aquest mo-
ment, en disposar d’un teatre 
amb moltes més possibilitats, 
l’Esbart es planteja ja realitzar 
obres de més envergadura, 
apartant-se més de les obretes 

que es realitzaren al teatre de la 
Cooperativa i al Rex, que limi-
taven la realització d’obres.
L’entitat continuà fins que 
malauradament el seu direc-
tor, l’Antoni Ferrer, quedà cec 
a causa d’una malaltia i hagué 
d’abandonar. A partir de lla-
vors assumí la direcció el seu 
fill i director actual, Francesc 
Ferrer. Amb aquest l’Esbart ha 
continuat representant i por-
tant a escena un munt d’obres, 
a més dels Pastorets. El 1984 se 
celebraren els 25 anys de l’Es-
bart Igualadí, i això motivà una 
sèrie d’actes addicionals. Una 
de les coses que es féu va ser 
la posada en marxa d’un grup 
de teatre format per joves, que 
es conegué pel Grup de joves 
de l’Esbart Igualadí. Aquesta 
formació posà en escena amb 

gran èxit, “La cendrosa venta-
focs”, que no sols es presentà 
a Igualada més d’una vegada, 
sinó que també es portà fora de 
la nostra comarca. Posterior-
ment el grup es fusionà a l’Es-
bart Igualadí, incorporant-se 
els actors a la formació princi-
pal.
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Obre portes l’Escola de Teneria a Igualada, i la ciutat 
inaugura un monument a Pere Vives Vich

Informació al diari ABC de l’obertura de l’escola. A  la dreta, una 
fotografia dels primers anys de l’Escola de Teneria.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D esprés d’alguns anys 
d’obres i de peripè·
cies, que us hem ex·

plicat en aquesta secció, final·
ment el 1958 va obrir portes 
Escola de Teneria d’Igualada, a 
l’avui plaça del rei Neptú.
L’escola va ser fundada l’any 
1958 amb el nom d’Escuela 
Sindical Superior de Tenería 
(Escola Sindical Superior 
d’Adoberia), amb l’objectiu de 
donar servei a les múltiples 
empreses adoberes de la ciutat.
L’Escola d’Adoberia, única a 
Espanya i en el món de parla 
castellana, fou una iniciativa 
dels industrials adobers iguala·
dins que invertiren uns 15 anys, 
des de 1942 fins al 1958 en la 
seva tramitació. L’Ajuntament 
d’Igualada cedí el 1949 un cèn·
tric solar, a la plaça del Rei, on 
entre 1950 i 1953 es construí 
el nou edifici de 3.200 metres 
quadrats en quatre plantes. En 
el soterrani s’instal·là la planta 
pilot de fabricació en fase hu·
mida, a la planta baixa s’instal·
là el taller d’acabats del cuir, a 
la planta primera s’instal·laren 
les aules i a la planta segona els 
laboratoris de física, química, 
control d’anàlisis químiques i 
recerca.
L’any 1970 el Ministeri d’Edu·
cació d’Espanya implantà els 
ensenyaments d’Enginyeria 
Tècnica en Química Industrial. 
L’any 1979 es va adscriure a la 
Universitat Politècnica de Ca·
talunya.

Cap al Pla de la Massa
L’any 2010 s’acordà la signatura 
d’un conveni per al trasllat de 
l’Escola d’Enginyeria d’Iguala·
da des de la seva ubicació de la 
Plaça del Rei d’Igualada, cap a 
un nou emplaçament situat al 
Pla de la Massa en terrenys de 
l’Ajuntament d’Igualada cedits 
a la Generalitat. El nou empla·
çament aprofità una part de les 
instal·lacions de l’Associació 
d’Investigació de les Indústries 
del Curtit i Annexes (AIICA). 
Els treballs de construcció del 
nou edifici van iniciar·se l’oc·
tubre de 2013, amb un cost de 
5 milions d’euros, finançats a 
parts iguals entre l’Ajuntament 
d’Igualada i la Generalitat. 
Després de 10 mesos d’obres, 

1958 l’Anoia al s.XX
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l’edifici fou inaugurat el 18 de 
setembre de 2014 amb la pre·
sència d’Andreu Mas·Colell, 
conseller d’Economia i Conei·
xement, Antoni Castellà, se·
cretari d’Universitats i Recerca, 
Diana Cayuela, delegada de la 
UPC, Lluís Jofre, president del 
Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI) i director 
general d’Universitats, i Marc 
Castells, alcalde d’Igualada.
El nou edifici era el primer pas 
per establir un Campus Uni·
versitari a la ciutat. El centre 
està estretament lligat amb 
el sector químic, ja que com·
parteix espai amb la Càtedra 
A3 en Innovació de la Pell, la 
Moda i el Tèxtil. L’edifici comp·
ta amb la màxima certificació 
d’eficiència energètica.
El juliol de 2018, la Universi·
tat de Lleida (UdL) va assumir 
la gestió íntegra del Campus 
Universitari d’Igualada, inte·
grant així l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada a la seva estructura. 
El setembre de 2018, el curs va 
començar sota el lideratge de 
la UdL i amb novetats: es va 
estrenar el grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i de Com·
putació, un grau de 3 anys de 
durada impartit en formació 
dual, i així mateix, es va reno·
var el grau en Enginyeria en 
Organització Industrial afe·
gint la Logística com a element 
troncal dels estudis.
Els estudis d’Infermeria s’han 

traslladat recentment a l’anti·
ga seu de l’Escola de Teneria, 
a l’espera del nou Campus de 
la Salut a l’antic Hospital, en·
derrocat parcialment. La vella 
Escola de Teneria acull també 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, 
i en un futur també l’Escola 
d’Adults i l’Escola Oficial d’Idi·
omes, encarant així una nova 
etapa després d’una profunda 
renovació inaugurada el 2019.

Monument a Pere Vives
El Monument a Pere Vives 
Vich és un monument escul·
tòric dedicat a aquest fill pre·
dilecte d’Igualada, considerat 
el “pare” de l’aeronàutica espa·
nyola. Fou inaugurat el 1958 
amb motiu del centenari del 
seu naixement, a l’inici del Pas·
seig Verdaguer.
El disseny el realitzarà l’igua·
ladí Carles Lladó i Badia. L’es·
cultura és obra de Rafael Sanz.
La figura del General feta en 
bronze ens mostra al personat·
ge de mig cos i vestit amb l’uni·
forme de gala, col·locat davant 
un element de més de 6 metres 
d’alçària, en forma d’ala d’avió, 
que recorda el vincle entre 
aquest personatge i l’aeronàu·
tica. Forma part de l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya.
Pere Vives i Vich (Igualada, 
1858·Madrid, 1938) era en·
ginyer militar. Es distingí en 
obres militars i en la campanya 

de Melilla (1893). Ascendit a 
comandant, fou cap de la nova 
secció de balons aerostàtics de 
l’exèrcit. Amb la unitat aeros·
tàtica intervingué en la guer·
ra del Marroc, on s’organitzà 
un servei d’observació des de 
l’aire. Intervingué en diver·
sos congressos internacionals 
d’aerostació científica, i el 1906 
esdevingué vicepresident de la 
Societat Aeronàutica Interna·
cional. Introduí el dirigible a 
l’estat espanyol. Poc de després 
proposà a l’exèrcit espanyol 
l’adopció de l’aviació com arma 
bèl·lica. 

Monument a Pere Vives.
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Des de l’inici de la cri-
si sanitària provoca-
da pel coronavirus, 

el departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
els responsables de la Gerèn-
cia de Serveis de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelo-
na, el Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona i 
les Biblioteques de Barcelona 
han estat treballant de ma-
nera coordinada per prendre 
les mesures necessàries per 
garantir el compliment de les 
instruccions de les autoritats 
sanitàries. El passat divendres 
13 de març es va dur a terme 
l’operatiu necessari per al tan-
cament de totes les bibliote-
ques públiques de Catalunya 
com a conseqüència de la Re-
solució SLT/720/2020, de 13 
de març, per la qual s’adopten 
noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2 dic-
tada pel Departament de Salut.
Entre d’altres accions, es va as-
segurar el tancament de totes 
les bústies de devolució per tal 
d’evitar desplaçaments inne-
cessaris i es van prorrogar tots 
els préstecs de documents que 
estaven vigents en el moment 
del tancament per tal d’evitar 

perjudicis als usuaris.
A partir del moment en què 
es va ordenar el confinament 
generalitzat del personal de 
les biblioteques públiques s’ha 
estat treballant per anar re-
cuperant progressivament els 
serveis de manera telemàtica 
per poder continuar prestant 
els serveis bàsics essencials 
com l’accés a la biblioteca di-
gital #eBiblioCat, l’atenció a 
través de les bústies corpora-
tives i a través de les xarxes, 
actualment es treballa en un 
programa d’activitats virtuals 
de foment de la lectura.
Els diferents serveis de bibli-

oteques de les institucions 
implicades i amb la finalitat 
de continuar donant suport al 
foment de la lectura preveuen 
mantenir els seus respectius 
programes de compres per a 
les biblioteques públiques i, 
dins de les possibilitats actu-
als, augmentar-los com ja ha 
fet l’Ajuntament de Barcelona 
amb una dotació addicional 
d’1 milió d’euros.

L’accés a la biblioteca digital 
#eBiblioCat augmenta un 
500 % i es facilita l’accés ge-
neralitzat a tota la ciutadania
La biblioteca digital de les 

Les biblioteques obren l’accés a la biblioteca digital 
#eBiblioCat  a tota la ciutadania
El Departament de Cultura, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i les Biblioteques de 
Barcelona, treballa de manera coordinada per oferir serveis bibliotecaris a la ciutadania

biblioteques públiques #eBi-
blioCat va augmentar un 500 
% el nombre de visites el dos 
primers dies de confinament i 
el préstec de llibres electrònics 
va créixer un 150 % durant els 
dies 13 i 14 d’aquesta setmana. 
Amb la finalitat de garantir el 
funcionament òptim d’aquest 
servei s’han adoptat les se-
güents mesures:
- Increment dels títols disponi-
bles i de les llicències d’ús
- Es generalitza l’accés a la bi-
blioteca digital #eBiblioCat  a 
tota la ciutadania gràcies a la 
implementació d’una solució 
tecnològica oferta per la Dipu-
tació de Barcelona que perme-
trà que els usuaris que actual-
ment no disposin de carnet de 
biblioteca el puguin obtenir de 
manera immediata telemàti-
ca. Un cop realitzat el registre 
a través del web que es posa 
ara en marxa es disposarà d’un 
màxim de tres mesos per anar 
a qualsevol biblioteca a recollir 
el carnet però ja es tindrà accés 
als serveis digitals. El registre 
automàtic el podran realitzar 
els majors de 14 anys a través 
d’aquest formulari: http://cata-
lunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/
ca/carnet.htm  
- Incorporació a la biblioteca 
digital dels recursos que edi-
tors i d’altres empreses de con-
tinguts digitals estan oferint de 
manera gratuïta a la ciutadania 
mentre duri la crisi sanitària, 
com per exemple la base de 

LLENGUA / LA VEU 

La Direcció General de 
Política Lingüística del 
Departament de Cul-

tura ha modificat mitjançant 
aquesta  Resolució les dates 
dels exàmens per a l’obtenció 
dels certificats de català cor-
responents a la convocatò-
ria de 2020 a causa de l’estat 
d’emergència sanitària pro-
vocat per la COVID-19. Les 
noves dates són les següents: 
Certificat de nivell bàsic 

de català (A2): 03.10.2020. 
Certificat de nivell elemen-
tal de català (B1): 10.10.2020 
Certificat de nivell interme-
di de català (B2): 19.09.2020. 
Certificat de nivell de suficièn-
cia de català (C1): 20.06.2020. 
Certificat de nivell superi-
or de català (C2): 06.06.202 
En tots els casos, la publi-
cació de resultats tindrà 
lloc el 23 d’octubre de 2020. 
Amb aquesta modificació, el 
Departament de Cultura vol 
garantir que les persones que 

es van inscriure a les proves 
puguin fer els exàmens durant 
el mateix any 2020 i planificar 
adequadament l’organització 
dels exàmens anuals atenent 
les circumstàncies actuals. 
Les dates es mantindran 
en la mesura que l’evolució 
de la crisi ho faci possible. 
Podeu consultar tota la in-
formació sobre la convoca-
tòria de certificats 2020 a 
l’apartat  Acreditació de co-
neixements  del portal  Llen-
gua catalana.

Política Lingüística modifica les dates 
dels exàmens per a l’obtenció dels 
certificats de català

dades per a escoles SIR Issues 
Researcher i la col·lecció de 
còmics Underground and In-
dependent Comics.
Actualment a la biblioteca 
digital de les biblioteques pú-
bliques #eBiblioCat es pot ac-
cedir a una col·lecció de més 
de 100.000 documents digitals 
com llibres electrònics, audi-
ollibres, música, pel·lícules i 
documentals, enciclopèdies 
generals de referència i d’in-
formació sobre temes mèdics, 
cursos d’anglès, etc.
Per fer front a la demanada 
creixent, el Departament de 
Cultura acaba de formalit-
zar un contracte per valor de 
120.000 euros per augmentar 
el nombre de títols i llicències 
d’ús disponibles. 

Creació d’un programa de fo-
ment de la lectura a la xarxa
En previsió del desenvolupa-
ment dels esdeveniments i de 
l’allargament de les mesures 
actuals, tal i com ja ha anun-
ciat el Departament d’Educa-
ció pel que respecta als centres 
educatius, els serveis de bi-
blioteques de les institucions 
implicades estan dissenyant 
diferents accions de foment 
de la lectura a la xarxa per tal 
de contribuir a la iniciativa del 
sector cultural #LaCultura-
ACasa. Aquestes institucions 
preveuen accions per al públic 
general, públic infantil i co-
munitat educativa.
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CINEMA / RAMON ROBERT 

En temps de confina-
ment víric i hores d’oci 
i descans gairebé obli-

gades, hi ha opcions per a tot, 
sempre i quan no se surti de 
casa i es prenguin les degudes 
precaucions. Es pot fer dis-
sabte qualsevol dia de la set-
mana, podem posar ordre a 
tot allò que algun dia calia or-
denar, podem veure aquelles 
sèries que fins ara no havíem 
tingut temps de veure, po-
dem tornar a jugar al parxís 
o es poden realitzar  exercicis 
físics tot escoltant la ràdio o 
la nostra música preferida. 
Pels qui prefereixin de gau-
dir amb una bona pel·lícula, 
els proposem de veure alguns 
dels 20 títols que hem selec-
cionat, tots ells amb garantia 
d’interès i alta qualitat, al-
menys pel qui signa la tria. La 
nostra selecció és de cinema 
contemporani, o sigui cine-
ma del segle XXI. Comença-
rem aquesta tria de clàssics 
moderns amb pel·lícules de 
la primera dècada de segle, i 
d’aquí uns dies editarem la se-
lecció que comprèn la segona 
dècada, el període que va del 
2011 fins ara. Passin i vegin.

EL NEN ROBOT
(Intel·ligència artificial, Ste-
ven Spielberg, 2002). Es pot 
veure per HBO / Microsof 
Store / Rakuten TV
Steven Spielberg diu a la seva 
manera el celebèrrim conte 
de Pinotxo, el nino que una 
vegada va somiar ser un nen 
de debò. Però en la renovada 
lectura, Pinotxo no és un ni-
not de fusta, sinó un nen ro-
bot, David, que no dorm, no 
creix i mai no s’enfada, i que 
té capacitat d’emocionar-se. 
Spielberg relata un bonic, 
quimèric i malenconiós conte 
de ciència-ficció, o si es prefe-
reix, una desoladora paràbo-
la futurista sobre la condició 

humana. Atenció  a la fada de 
Pinotxo, en realitat una il·lu-
sió creada per uns éssers ex-
traterrestres.

VARSÒVIA OCUPADA
(El pianista, Roman Polanski, 
2002). Es pot veure per Movis-
tar + / HBO /  Google Play / 
Netflix
Pel·lícula magistral i escrui-
xidora, en la qual Roman Po-
lanski descriu el capítol més 
trist de la vida d’un pianista 
que va sobreviure a les dra-
màtiques conseqüències de 
l’ocupació alemanya de Po-
lònia. De fet, s’hi argumenta 
la barbàrie i el terror exercit 
pels nazis contra els jueus 
polonesos. Aferrant-se al re-
alisme, però mantenint la 
bona escriptura del seu millor 
cinema, l’apàtrida Polanski va 
realitzar una obra extraordi-
nària, amb la qual guanyaria 
la Palma d’Or al festival de 
Cannes.

SUBURBIS DE RIO 
(Cidade de Deus, Fernando 
Meirelles, 2002) Es pot veure 
per Movistar + /  Filmin
Basada en fets reals recollits 
pel novel·lista Paulo Lins, s’hi 
descriu, a través d’un grapat 
de personatges i amb crono-
logia discontínua, la història 
de la puixança del crim or-
ganitzat als suburbis de Rio 

de Janeiro, des de finals dels 
anys seixanta fins a principis 
dels vuitanta, quan el tràfic de 
drogues i la violència van im-
posar la seva llei entre la indi-
gència i la massificació de les 
faveles. El cineasta Meirelles 
matisa, destria i és capaç de 
mostrar-nos la bellesa entre-
mig dels successos més ter-
ribles i dels personatges més 
esfereïdors.

TRAGÈDIA AMERICANA 
(Mystic River, Clint Eastwo-
od, 2003). Es pot veure per 
Netflix / Movistar + /  Filmin.
Clint Eastwood va tornar a 
palesar el seu enorme talent 
com a cineasta. Circumscrit 
a una colpidora novel·la de 
Dennis Lahane, el realitza-
dor efectuaria una lúcida, 
dolorosa i pessimista mirada 
sobre la manifestació i les re-
percussions de la violència en 
la societat nord-americana. 
Eastwood relata amb serena 
contenció i atén amb detall 
la complexitat moral de ca-
dascun dels turmentats per-
sonatges. No és fàcil imaginar 
pels respectius papers una 
més encertada selecció d’ac-
tors, d’entre ells Sean Penn, 
Kevin Bacon i Tim Robbins.

AVENTURES A ALTA MAR
(Master and comander,  Pe-
ter Weir, 2004). Es pot veure 

per Vodafone / Movistar +.
Superlatiu llargmetratge 
d’aventures i bel·licisme a 
alta mar, lliure adaptació de 
les novel·les consagrades per 
l’escriptor Patrick O’Brian a 
la figura de l’intrèpid capità 
Jack Aubrey, aquí caracterit-
zat per Russell Crowe. Rea-
litzada amb intens sentit nar-
ratiu, afavoridora fotografia i 
reeixit disseny de producció, 
aquesta pel·lícula s’embranca 
amb alguns clàssics del cine-
ma d’aventures marines dels 
anys cinquanta, on també s’hi 
trobava l’anhel de viatjar, el 
neguit d’explorar i l’inesgota-
ble coratge dels navegants.

EFECTES GLOBALS  
(Babel, Alejandro González 
Iñárritu, 2006). Es pot veure 
per Amazon Prime Video / 
Vodafone /  Rakuten TV.
Partint de l’anomenat efec-
te espoleta -uns adolescents 
marroquins disparen un fu-
sell al desert, ferint una tu-
rista americana- com a eix 
generador d’unes trames 
conseqüents, discontínues i 
no sempre paral·leles en el 
temps, Babel exposa idees re-
ferides a la confusió, les dife-
rències culturals i socials, i 
la por a allò desconegut, de 
vegades excusa per a la in-
solidaritat. I encara va més 
enllà en tractar sobre la vi-
olència, els recels ètnics i 
l’abús d’autoritat per part 
dels vigilants del sistema i 
de l’ordre polític establert. 
Amb Brad Pitt i Cate Blanc-
het de caps de cartell.

ORDRE TOTALITARI 
(La vida dels altres, F. H. von 
Donnersmarck. Es pot veure 
per Filmin.
Referida als inflexibles con-
dicionants vitals i polítics 
suportats per la ciutadania, 
la trama d’aquesta excel·lent 
pel·lícula s’ubica en la Repú-
blica Democràtica Alema-
nya, en els anys precedents a 
la caiguda del mur de Berlín, 
que va simbolitzar l’enderro-
cament de l’Europa soviètica. 
El drama concentra la seva 
atenció en el capità Wiesler, 
un competent i disciplinat 
oficial de l’Stasi, la policia se-
creta de la RDA, el qual vetlla 
per la seguretat de l’Estat i pel 
manteniment de l’ordre tota-
litari. Oscar a la millor pel·lí-
cula de parla no anglesa.

CHEF RATOLÍ
(Ratatouille, Brad Bird, 2007) 

Es pot veure per Disney + / 
Movistar + / Vodafone.
El vuitè llargmetratge de Pi-
xar és una formidable co-
mèdia d’haute cuisine. Una 
vegada el protagonista -una 
rata anomenada Remy- surt 
de les clavegueres i arriba als 
carrers de París, som especta-
dors de dos o tres magnífics 
passatges culinaris, atès que 
les seqüències més divertides 
succeeixen entremig de fo-
gons i cassoles. Fent lloança 
del valor de l’amistat, de la fa-
mília, de la perseverança i de 
la importància de ser un ma-
teix, la pel·lícula s’assaboreix 
amb delectança i proporciona 
gairebé dues hores de cinema 
amb majúscules.

OEST AMERICÀ
(True gift, Joel Cohen, 2010). 
Es pot veure per Amazon Pri-
me /  SKY España / Vodafone.
Respectant la lletra i l’esperit 
del llibre de Charlie Portis, 
els germans Coen viatgen als 
deserts i muntanyes de la na-
ció índia, l’actual Oklahoma. 
L’emprenen el borni i beve-
dor agutzil d’Arkansas (Jeff 
Bridges, extraordinari) i la 
tenaç adolescent Mattie Ross, 
sorprenent debut en pantalla 
gran de Hailee Steinfeld. Amb 
més classicisme que moder-
nitat, els germans abasten el 
primer gran western del segle 
XXI. Ho fan amb aleatoris ca-
ràcters de violència, lirisme, 
mordacitat i sentiment.

ESPIES MENTALS 
(Inception, Christopher No-
lan, 2010). Es pot veure per 
HBO / Netfilx / Google Play/ 
Microsof Store
Després d’haver realitzat 
pel·lícules tan notables com 
Memento (2001), Insomnia 
(2002) o The Dark Knight 
(2008), el cineasta Chris-
topher Nolan sorprendria 
amb un hipnòtic i complex 
thriller negre, surrealista i de 
ciència-ficció. L’argument pot 
sintetitzar-se amb el que diu 
el seu protagonista, un espia 
mental que interpreta Leo-
nardo DiCaprio: “Un simple 
somni pot canviar-ho tot”, si 
bé els doblecs i les distintes 
capes oníriques són també 
susceptibles de ser enteses 
com ho fa el personatge in-
terpretat per Cillian Murphy: 
“Estem en un somni dins 
d’un altre”. (De fet, ara i aquí, 
estem atrapats dins d’un mal-
son. Esperem poder desper-
tar-ne ben aviat).

Gaudim mirant pel·lícules: clàssics moderns (1a part)
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Maria Garganté i Llanes, lliurada a la confecció d’una 
Història de l’Art amb perspectiva de gènere

A mb motiu de la seva presentació cultural a la 
sessió de l’Aula Universitat de la Gent Gran 
(AUGA), del passat dilluns 24 de febrer, 

Maria Garganté i Llanes, Premi Ciutat d’Igualada, 
2005 i Accesit, al 2011, entre altres guardons i una 
brillant trajectòria professional; va participar a una 
atenta concurrència d’una quasi inèdita informació 
sobre l’Art que han fet, o que fan als nostres dies, 
les dones artistes, apostant per a donar a conèixer 
la Història de l’Art des d’una perspectiva de gènere.
Garganté, filla de Barcelona, en tant que especia-
lista en investigació sobre el Barroc i l’Arquitectura 
dels segles XVIII i XIX, doctora en Història de l’Art, 
professora a diverses universitats i postgraduada en 
Museus i Educació, endemés de màster en Estudis 
de les Dones per al Centre de Recerca Duoda; els 
seus principals àmbits de recerca són l’art i l’arqui-
tectura catalana de les èpoques moderna i contem-
porània, entre altres inquietuds antropològiques, 
així com impartir cursos, seminaris i conferències 
en diverses universitats estrangeres. De ben jove, i 
apassionada pel món de l’art i les arquitectures, es 
movia per la capital catalana delerosa d’aprofundir 
en la descoberta dels seus carrers i les seves siluetes 
arquitectòniques. Tanmateix, atès el seu estret vincle 

amb el poble de Sanaüja, a la comarca de La Segar-
ra, ella confessa sentir-se una dona de poble; i, és a 
Sanaüja a qui li atribueix els millors fonaments per 
al seu mestratge. En conseqüència, argumenta: “Se-
gurament és aquesta herència de viure en un poble 
el que més ha determinat una manera de veure i de 
relacionar-me amb l’arquitectura, l’art i el patrimo-
ni, des de la proximitat amb un urbanisme gairebé 
inalterat (...)”. Més enllà dels anys viscuts a la Catalu-
nya interior, ara, que ja porta mitja vida a Barcelona, 
subscriu que, de fet, li agraden les ciutats molt grans i 
els pobles molt petits; tot i que els seus somnis també 
contemplen viure i descobrir algunes capitals euro-
pees. El cas és que sempre estarà reconeguda amb la 
gran sort de poder dedicar-se a allò que més li agra-
da, sigui aquí o a l’estranger.
Els seus parlaments contra una secular tradició 
androcèntrica de l’Art van anar en la línia de des-
cobrir-nos que fins i tot algunes pintures rupestres 
podien haver estat realitzades per dones, així com 
aquelles petites escultures que magnificaven la ferti-
litat de la Terra. En períodes posteriors, entre els se-
gles X i XI, sembla evidenciable que alguns tapissos 
i pintures haguessin estat fets i/o pintats també per 
dones. D’aleshores ençà, fins als segles de més pleni-

tud de la pintura no ha estat de menys –recentment- 
poder identificar l’important nombre de dones que 
calia reconèixer com a autores de diverses obres 
pictòriques, ja fos des de l’anonimat de la llar o des 
de l’ús de pseudònims masculins, quan no menys-
tingudes a pesar de la seva presència en certs salons 
il·lustres; considerades, emperò, autores d’obres de 
segona categoria. 
Als nostres dies, la més gran complaença d’aques-
ta historiadora de l’art és haver pogut contribuir a 
posar en valor l’autoria de tantes i tantes callades o 
silenciades artistes; unes –dones- pintores que, de 
mica en mica, van guanyant un espai de reconeixe-
ment de la seva obra tant al MNAC (Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya) com en altres grans museus. 
La clau ha estat recórrer minuciosament el món 
de la pintura i retrobar aquests –desconeguts, fins 
ara- genis de l’art, la seva obra, les seves geografies, i 
també –si, les fonts documentades ho permeten- la 
seva pròpia història; i, per què no, la seva omissió 
d’haver format par de grups socials. Al capdavall, 
és la investigació en història de l’art la que li ha 
proporcionat i, en sí, li proporciona aquests episo-
dis de gran satisfacció; especialment en el sentit de 
donar nom i visibilitat a l’obra de nombroses dones 
abocades a l’oblit de la memòria. Així, doncs, no va 
esquivar d’aprofundir en el paper de la dona en rela-
ció a la pràctica artística, al món occidental, tot re-
flexionant sobre la interpretació d’algunes obres, el 
paper del mecenatge artístic -ser dona i artista- des 
de l’Edat Mitjana, passant per l’Edat Moderna, fins a 
arribar a la contemporaneïtat, contribuint a recalcar 
que ja s’està escrivint una Història feminista de l’art;  
talment aquella història difuminada pel sistema pa-
triarcal al decurs dels segles.Clara Peeters Pionera de natures mortes de la pintura barroca.
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys ante-
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

1900 - 1920 CASES FAMILIARS DEL CARRER DE LA 
TORRE, I AL FINAL DEL CARRER LA TORRE ANTIGA 
DE LA FAMÍLIA MUNTADAS, AVUI PROPIETAT DE 
CA L’ARTÉS.

Fotografia d’autor desconegut.

Dades d’Arxiu:
Fotografia d’autoria desconeguda del carrer de la Torre i 
les seves singulars casetes, amb eixida totes elles. Aquestes 
senzilles edificacions obreres, de principi del segle XX; van 
ser construïdes en els terrenys que eren propietat de l’anti-
ga Família dels Muntadas. Temps després van ser adquirits 
per la Família Artés!
Imatge capturada des del carrer de Sta. Caterina, 

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca: Carmel·la Planell i Lluís, historiadora i fotògrafa

SARDANES / LA VEU 

El coronavirus Covid-19 
impacta plenament 
el món de la cobla i 

la sardana. La Confederació 
Sardanista de Catalunya tan-
ca la seva oficina amb afecta-
ció del concurs La Sardana de 
l’Any i s’ajornen o cancel·len 
moltes activitats sardanistes. 
Aquesta clausura serà fins el 
dilluns 30 de març, o fins a 
nou avís.
Així, la Casa de la Sardana, 
amb la secretaria de la Confe-
deració Sardanista de Catalu-
nya, ha tancat a partir del di-
lluns 16 de març, per operar 
a través del teletreball. Totes 
les gestions s’hauran de fer 
via el correu electrònic info@
confsardanista.cat. El telèfon 
tindrà operatiu només un 
contestador automàtic que 
indicarà el procediment a 
través del correu. Malgrat 
l’equip humà de la Confede-
ració Sardanista de Catalunya 
intentarà mantenir el ritme 
de treball habitual pot ser que 

determinades activitats, com 
l’actualització de l’agenda, la 
preparació d’esdeveniments 
o la gestió diària es vegi alte-
rada.
Un dels projectes de la Con-
federació Sardanista de Cata-
lunya afectats és el concurs de 
La Sardana de l’Any. El proce-
diment  de votació es veurà 
alterat durant les setmanes 
del 14 i 15 de març i el 21 i 
22 de març. En tots dos casos 
es desactiva la possibilitat de 
votar a través  del contestador 
de la Confederació Sardanis-
ta de Catalunya. Només és 
factible o bé de les emissores 
col·laboradores receptores de 
vot o bé la pàgina electrònica 
corres-ponent.
També moltíssimes activitats  
sardanistes es cancel·len o 
s’ajornen, ja que les mesures 
de contenció del Covid-19 així 
ho recomanen. De fet, moltes 
ballades, concursos i concerts 
es desconvoquen directament 
per indicació de l’ajuntament 
corresponent. Entre aquests 
esdeveniments es posposa 

també la proclamació de Sant 
Feliu de Guíxols com a Capi-
tal de la Sardana 2020. Caldrà 
veure quan es podran repro-
gramar. En aquest sentit, és 
clar, també s’anul·len fins el 
30 de març totes les activitats 
públiques que havien de tenir 
lloc a la Casa de la Sardana. 
Cal tenir present però que 
totes aquestes mesures tenen 

una vigència de 15 dies revi-
sables segons com evolucioni 
la propagació del virus.
Quant a Igualada també s’han 
suspès els cursets de sardanes 
del dimarts al Cívic Centre i al 
Barri de Montserrat els dime-
cres, fins nou avís. Igualment 
es va haver de suspendre el 
dijous passat, dia 12, el con-
cert que es tenia previst fer a 

El coronavirus afecta el món de la sardana

l’Ateneu Igualadí, dedicat als 
nois i noies de diferents es-
coles d’Igualada i també de 
la comarca que segueixen el 
curs d’ensenyament de la sar-
dana ‘SardANOIA’, en el qual 
la finalitat de dit concert era 
que coneguessin, d’una forma 
amena i teatralitzada,  els ins-
truments de la cobla junt amb 
els seus sons corresponents.
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Escut d’Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En la quadrible font que existí 
al passeig de la Llibertat, avui 
de les Cabres, sobre el brocal, 

tenia - i encara té -  un escut d’Igua-
lada,
És el que encara podem veure en 
la font actual, que roman en aquell 
passeig. És un escut, amb la Creu de 
Sant Andreu, en forma d’aspa. No 
sabem pas quina relació pot tenir 
dit escut -que també fa referència al 
martiri de Santa Eulàlia- amb la nos-
tra ciutat. Potser el dissenyador de 
la font va confondre sant Bartomeu 
amb sant Andreu...
Aquesta Creu, en forma d’ics, no sols 
figura en el dors de  dita font (que, 
posteriorment fou separada en al-
tres, que foren col·locades al c/ de St. 

Magí, a la plaça de St. Agustí i en el 
propi passeig). 
Mn. Colomer, a “Vida...” (abril 1952) 
deia: “Así se escriben històrias”, re-
ferint-se a que, en una “xapa” (de 
cartró) del Auxilio Social (Serie B, 
101) hi figurava dita Creu com escut 
d’Igualada. Era un emblema “corri-
ente”, que costava 30 cts.
Un corresponsal de “Solidaridad Na-
cional” (21/8/1952) publicà una crò-
nica titulada “Igualada en marcha”, 
il·lustrada, també amb aquesta Creu 
martirial de St. Andreu. El periodis-
ta signava “Juan Tierra”. Fou un fet 
que va portar-me a fer una carta al 
Director, del setmanari “Igualada”. 
La meva protesta es publicà a “Dice 
el Lector” (6/9/1952). 

28  |  CULTURA Divendres, 27 de març de 2020

TEATRE / LA VEU 

La Mostra Igualada, fira 
d’espectacles infantils 
i juvenils presenta La 

Mostra a casa, una proposta 
destinada als infants, joves 
i famílies que enguany no 
podran gaudir de la 31a edi-
ció (prevista del 26 al 29 de 
març), suspesa com a mesura 
de prevenció pel Coronavirus 
i responent al confinament 
decretat per les autoritats sa-
nitàries.
D’avui divendres 27 al diu-
menge 29 de març La Mostra 
a casa oferirà, a través del ca-
nal de Youtube de la fira, al-
guns dels espectacles progra-
mats per aquesta 31a edició. 
Durant aquests tres dies es 
podran visualitzar un total de 
17 espectacles, 2 espectacles 
resumits i 24 clips o entrevis-
tes de companyies. Els vídeos 
s’aniran publicant segons una 
graella horària que es podrà 
consultar al web de la Mos-
tra i es mantindran actius al 
canal de Youtube una set-
mana, per tal que es puguin 
veure també els propers dies 
de confinament. En aquesta 

graella també s’indiquen les 
edats recomanades per a ca-
dascun dels espectacles. 
Entre els 17 muntatges hi ha 
dos espectacles internacio-
nals: The Ingenious Gentleman 
Don Quixote de la Mancha de 
Little Soldier Produccions i 
Full Circle d’Avanti Display. I 
també les obres Musicals pels 
més menuts de Concerts pels 
més menuts, Full House de 
Eléctrico 28, La casa más pe-
queña de Yarleku Teatro, Blo-
op! de la Cia. Pep Bou, Donde 
van los cuentos de Claroscuro 
Teatro, Conservando Memo-
ria de El Patio Teatro, Viaje 
al fin de la noche de Projecto 
43-2, On vas Moby Dick? del 
Centre de Titelles de Lleida, 
Nautilus, 20.000 llegües de 
viatge submarí de La Negra, 

Ella balla de Las Moskitas 
Muertas, Txema, The Post-
man de Txema Muñoz, Yee 
Haw de La banda de Otro i 
Possê de Sound de Secà. Tam-
bé Degenérate mucho de las 
XL i Monster. De prop ningú 
és normal de Tantarantana i 
Arsènic Creacions, en un ho-
rari més nocturn, d’acord al 
públic al qual s’adreça.

“La Mostra a casa” oferirà alguns dels espectacles 
programats per aquesta 31a edició al canal 
de Youtube de la fira
Del divendres 27 al diumenge 29 es podran veure un total de 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 clips 
o entrevistes de produccions familiars

Es tracta d’una propos-
ta destinada als infants, 
joves i famílies confina-
des perquè puguin gau-
dir d’alguns espectacles 

des de casa 

A més a més, es podran veure 
els espectacles resumits Geo-
metria de Roseland Musical 
i Volatineros de Nostraxla-
damus, així com un seguit 
de clips o entrevistes d’altres 
companyies, entre les quals 
destaquen Camí a l’escola de 
Campi Qui Pugui, Orbital de 
Farrés Brothers i cia, Valen-
tina Quàntica de Cia. Anna 

Roca, Hamelí de Xip Xap i 
De cap per avall de Ambauka, 
que estrenarà en primícia el 
seu nou videoclip.
Consulteu tots els horaris 
dels visionats a www.mos-
traigualada.cat, accediu di-
rectament al Youtube a bit.
ly/lamostraacasa i seguiu la 
iniciativa a les xarxes amb 
l’etiqueta #LaMostraACasa.



Març/Abril
27: Alexandre; Rupert; Lídia.

28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu. 
29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva.

30: Quirí; Règul; Joan Clímac  
31: Benjamí; Amós .

1: Venanci; Hug; Teodora,  
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, març del 2020

En record de  

Tomàs Compte Navarro
Ha mort cristianament el 24 de març de 2020 als 79 anys

A.C.S

Els teus estimats: esposa  Anna Maria, fills/es  Anna i Pere,  Imma i Roger, Tomàs i Cecilia, 
néts/es Laura, Marcel, David, Arnau, Maria, Aina, Olivia i Martí. Germans-cunyades: Ramon(†) 
i Maria Rosa, Josep Maria (†) i Maria Teresa, Maria Assumpció i Toni. Nebots/des: Concepció, 
Miquel i Rosa M, Jaume i Mercè, Ramon i Marta, Maite, Josep M i Marta, Joan Eudald, Toni i 
Maria, Assun i Joan, i demés  familiars  i amics us agraïm les mostres d’estimació rebudes.

“Caminant de per aquí, no perdis de la memoria que la vida és el camí que et porta a 
l’eterna Glòria si bé la uses fins al fí.”

ÀNIMS I ENDAVANT!

25è aniversari

Dr. Francesc Botet i Casadesús
27 de març de 1933
28 de març de 1995

 Et vam estimar, t’estimem i t’estimarem sempre.

 Tota la Família Botet

La mare ens va deixar el 
dissabte 29 de febrer. 
Va morir en pau,  a 

casa, com ella volia.
Avui en dia, amb tanta feina, 
tantes presses, tants com-
promisos, amb la vida tan 
estressada que acostumats 
estem a portar, ens és difícil 
cuidar els nostres quan més 
ens necessiten. Simplement, 
ens és imposible. És que no 
arribem a tot. No podem. I 
passa que els nostres éssers 
estimats, els hem de deixar 
a la cura d’altres, justament 
quan més ens necessiten: en 
la malaltia, al final de la seva 
vida. I és trist.
A la nostra família se’ns va 
capgirar tot quan a la mare 

li van diagnosticar un tumor 
sense cap esperança de cu-
ració. En poques paraules: 
ens va caure el món a sobre. 
De seguida vam comptar 
amb tot el suport de l’equip 
mèdic local i un enorme re-
colzament de tota una sèrie 
de gent que ens ha ajudat 
durant tot aquest camí. Però 
alhora també van sorgir les 
pors, la ràbia, la tristor, la 
idea de la mort, i molt im-
portant: el moment de pren-
dre decisions. Havíem de 
decidir tantes coses… i es-
tàvem tan perduts. Però no 
sabem què va ser: l’instint, 
Déu, l’amor que ens profes-
sem tota la família… El cas 
és que vam decidir, la mare 

la primera, que volia morir 
a casa.
A partir d’aquesta decisió 
vam fer una pinya i ens vam 
moure tots perquè això fos 
possible. Cadascú de nosal-
tres va assumir una part de 
la feina. Fins i tot, de vega-
des, funcionàvem de manera 
automàtica, sense haver-nos 
de dir res. Ens sortia de din-
tre.
I aquí és quan va entrar 
l’equip del PADES D’IGUA-
LADA en les nostres vides, 
com un raig de llum reno-
vadora. Per si algú no sap 
de qui es tracta, és un equip 
format per diferents profes-
sionals: metgessa, inferme-
res, treballadora social, psi-

còloga, etc. que van a casa 
dels malalts terminals per 
acompanyar-los a morir pa-
tint el mínim possible. Però 
no només això, fan molt 
més. T’ensenyen a dignificar, 
a fer front, a entendre i fins i 
tot a gaudir del darrer acom-
panyament. I ens van ajudar 
tant, tantíssim. Abans que a 
ningú a la mare, per suposat.
Hem dit que són professio-
nals, però és que no és no-
més això, són persones amb 
una humanitat i empatia 
desbordants. Donen consells 
al malalt, orienten als famili-
ars, t’expliquen com encarar 
les situacions que et vas tro-
bant, t’expliquen com acom-
panyar el teu ésser estimat a 
morir. I això no té preu. Avui 
en dia és com un oasi de pau 
enmig del caos de vida que 
portem. T’acompanyen, s’in-
teressen, et truquen un diu-
menge a la nit per veure com 
va tot…

Al principi potser no entens 
algunes coses que et diuen, i 
tampoc comprens que sigui 
possible fer d’una experiència 
tan traumàtica com la mort 
un acompanyament bonic i 
entranyable. Però quan arri-
ba el final brolla una sensació 
de pau interior i de consol 
incomparables. Totes les llà-
grimes que vessem, a part de 
tristor, porten una part de se-
renor i de satisfacció d’haver 
fet el què hem fet i com ho 
hem fet.
Gratitud enorme cap a elles i 
que per molts anys puguin se-
guir fent el que fan: fer de la 
mort una experiència d’amor 
infinit cap a l’ésser estimat que 
se’ns en va. 
Només us podem dir això: sou 
els últims àngels a la Terra.

Família de Pepita 
Ponnou Tel, 

Descansa en pau.

En record de la mare, la Pepita Ponnou Tel



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Fa unes setmanes 
rebíem les prime-
res notícies d’un 
virus que va passar 

d’un animal a un humà en 
un mercat d’animals silves-
tres a la ciutat més poblada 
de la Xina central, Wuhan. 
Aquest virus, que va ser 
batejat com a SARS-CoV-2 
i popularment se’l coneix 
com a Coronavirus, ha 
aconseguit fer-se amb tota 
l’atenció mediàtica i cientí-
fica i de la comunitat inter-
nacional, fins al punt que 
l’Organització Mundial de 
la Salut li ha donat la cate-
goria de pandèmia global.

La pandèmia evoluciona 
molt ràpid i al seu torn, 
també ho fa el coneixement 
que tenim sobre aquest 
nou virus. De no saber res 
d’ell a principis de 2020, la 
comunitat científica ja l’ha 
aïllat, seqüenciat, identifi-
cat i desenvolupat proves 
per diagnosticar-lo.
No obstant, com passa en 

qualsevol nova epidèmia, 
hi segueixen havent mol-
tes incògnites que s’ani-
ran resolent a mesura 
que aquesta evolucioni i a 
mesura que els científics 
aconsegueixin entendre 
més sobre el comporta-
ment del virus.
Els virus presenta una 
simptomatologia clínica 
similar a la de la grip, i el 
80% dels casos són lleus. 
Els casos més greus gene-
ralment afecten persones 
grans o que pateixen pato-
logies.

Com es transmet? 
Es transmet principalment 
per les gotes respiratòries 
i pel contacte directe amb 
les secrecions. La trans-
missió per l’aire a distàn-
cies més grans de 2 metres 
sembla poc probable. Té un 
període d’incubació d’entre 
2 i 14 dies.

Quins són els símptomes?
Febres, tos, sensació de fal-

ta d’aire i malestar general. 

Com es pot prevenir?
Rentar-se sovint les mans 
amb aigua i sabó o soluci-
ons alcohòliques.

Tapar-se la boca i el nas 
amb mocadors d’un sol ús 
i rentar-se les mans de se-
guida.

Tapar-se la boca i el nas 
amb la cara interna del 
colze en tossir o esternu-
dar i rentar-se les mans de 
seguida.

Evitant compartir menjar, 
estris o altres objectes sense 
netejar-los degudament.

En cas de possible infec-
ció, si tens més de 65 anys,  

cal trucar al 
061 Salut Respon. 

I si ets menor de 65 
a través del web:

https://lamevasalut.
gencat.cat/es
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El SARS-CoV-2, o Coronavirus
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 27:   ADZET
Av. Barcelona, 9

 DISSABTE 28:   SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 29: 

MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h

DILLUNS 30:   BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 31:   CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 1:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 2:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25



Oriol Amat i Salas /  
Catedràtic d’Economia i Exdiputat al Parlament.

Tinc 63 anys d’edat i soc catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu 
Fabra. Presideixo l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. He publicat molts llibres de 
comptabilitat i finances, alguns dels quals s’han traduït a diversos idiomes. Vaig ser diputat al 
Parlament del 2015 al 2017.

Recentment va ser a Igualada per a presentar el seu dar-
rer llibre. Parla de com es valora una empresa. Deu ser 
un tema que preocupa, o que interessa?

Totes les empreses en algun moment o en varis moments 
de la seva vida tenen que passar per alguna compravenda. Jo en dic 
un dels moments de la veritat d’una empresa. Si t’equivoques i poses 
un preu massa alt, massa baix.... Pots cometre errors importants. Per 
valorar bé necessites quatre. La primera és tenir molta informació de 
l’empresa, del seu patrimoni, dels immobles, marques, capital humà...  
En segon lloc tenir informació sobre la capacitat de generació de ri-
quesa que té l’empresa. Al llibre dic que una empresa és com una vaca. 
Si vols que tingui llet, has de veure quina capacitat té de fer llet.  En 
tercer lloc, les expectatives, hi ha empreses que estan bé però les pers-
pectives de futur no són gaire bones, i viceversa. Finalment, quin preu 
tenen empreses semblants a la teva. 

I quan s’ha venut, és per reinvertir allò que has guanyat?

L’economia catalana està en un bon moment. Portem des de l’any 
2013-14 amb un creixement molt interessant. Recordem que el 2013 
teníem un atur del 24 per cent i ara estem al voltant d’un 10. No és per 
tirar coets però comparat amb 24, Déu n’hi do. S’espera, un cop hàgim 
passat la crisi del coronavirus, que potser encara baixi més. Després 
tenim un moment polític que no afavoreix l’economia. 

S’havien sentit rumors que venia una nova crisi. Tornem a ensope-
gar amb la mateixa pedra?

Això ja fa uns dos o tres anys que s’està dient, però jo la crisi no la veig. 
L’economia va bé. A Catalunya tenim dos reptes molt importants i són 
dos temes que no ho estem fent gaire bé, també a l’estat espanyol, Són 
la inversió R+D, en innovació, i parlo sobretot del sector privat. Cada 
vegada invertim menys i això és una molt mala notícia perquè quan 
es parla d’indústria 4.0, només s’hi podrà fer front amb innovació... 
D’altra banda,  s’està fomentant la desigualtat. En els últims deu anys 

els salaris de la gent que guanyen menys, en termes reals han anat 
perdent, no hem recuperat els salaris del 2008.

I es recuperaran?

Jo espero que sí. En canvi des de l’any 2008, la gent que guanya més, 
guanya molt més. Per tant, tenim dues grans febleses. Excepte aquests 
dos temes l’economia ho està fent molt bé i les empreses estan capita-
litzades. El Financial Times ha tornat a dir per tercer any consecutiu 
que Catalunya és la millor regió del sud d’Europa per invertir-hi. Això 
vol dir que tenim fortaleses molt importants. 

A l’Anoia, la Unió Empresarial de l’Anoia insisteix molt en l’aposta 
pel talent que han de fer les empreses. El problema és que el talent 
val diners, i no tothom està disposat a pagar-los.

Això és una conseqüència de la menor inversió en R+D. Quan tu in-
verteixes menys en això, vol dir que al final acabes competint en preu. 
Si has de competir amb les empreses asiàtiques per preu, vol dir que 
hauràs de pagar salaris baixos... Des de l’any 2013, l’empresa catalana 
en general ha augmentat molt els beneficis. I no ha arribat a una bona 
part de la població treballadora. Llavors això és una feblesa. Com es 
pot trencar això?. Invertint en R+D, no pujant tant els salaris de la 
gent que té salaris realment molt alts i que han pujat molt els últims 
anys, i en canvi intentar pujar una mica més els salaris de la gent que 
cobra menys. No pot ser és que persones que treballen a temps com-
plet tinguin una retribució que no els permet viure dignament. No ho 
estem fent bé.

Amb el Coronavirus les borses pugen i baixen, el mercat és molt 
inestable. Els cervells de l’economia inciten a l’activisme, però des-
prés són porucs davant el mercat borsari. 

El diner és poruc, i l’ésser humà, en la seva ment, predomina la gent 
que sobreactua amb les males i bones notícies. Jo de coronavirus no 
hi entenc,  però jo diria que ara és un bon moment per comprar. I si 
una persona necessita comprar fàbriques asiàtiques l’any que ve, que 

negociï els preus ara. Això és el que se’n diu la teoria de l’opinió contrà-
ria, que és fer el contrari del que fa la majoria. Si mirem les empreses 
centenàries exitoses, una característica que tenen és que compren en 
els moments de compra, quan el mercat està en pànic, i venen en els 
moments de venda, quan el mercat està eufòric i tothom està com-
prant i tothom inverteix. Les empreses exitoses en aquell moment 
estan prenent posicions.

Com veu l’Anoia?

A nivell geogràfic, està en una posició molt privilegiada. És veritat que 
té unes reivindicacions sobre infraestructures que estan pendents, i 
crec que caldria millorar-ne algunes de concretes. Aquí el que és molt 
important és veure si els agents principals del territori poden fer pro-
jectes diguem-ne “de territori” on tots es posin a remar en la mateixa 
direcció. Que hi hagi consensos. Els territoris que ho aconsegueixen, 
progressen molt bé. 

Li va tocar viure el Procés en primera línia, l’octubre del 2017, com 
a diputat al Parlament. Com ho veu ara, passat un temps?

Doncs li deia una mica abans. Quan hi ha consens, quan sumem, po-
dem fer miracles. Quan sumem, multipliquem. I en canvi quan res-
tem, dividim. En la mesura que Catalunya pugui sumar consensos, 
vull dir fer estratègies  conjuntes, la gent s’hi sumarà. A vegades això 
vol dir renunciar a coses. Quan un vol fer el 100% el que vol, lògica-
ment cada vegada té més difícil per poder sumar a qui té al costat. 
Crec que cal pensar més en el benestar de la gent. Sóc optimista i crec 
que a Catalunya per moltes circumstàncies té un futur que serà molt 
bo, però ens anirà millor i a curt termini, si ens posem a sumar i dei-
xem de restar i dividir.

Molts no han entès encara què ens està passant. Tothom va de bona fe, però massa sovint es fan accions inconsistents. Així les forces de 
seguretat, que volent fer un reconeixement als sanitaris van enviar tota la flota de vehicles davant de l’hospital amb les sirenes a tot drap, 
van esgarrifar a molta gent pensant que hi havia una nova emergència més. Davant del Cap de davant l’Estació, on van repetir l’acció de 
suport, l’homenatge va emocionar a una infermera que va sortir de l’edifici i abraçar-se a un bomber davant les càmeres, cosa que seria 
molt natural si no estiguéssim exigint evitar contactes d’aquesta mena. També hi ha qui presumeix d’haver trencat el bloqueig perimetral 
dels mossos, utilitzant camins per  viatjar amb el seu cotxe a poblacions allunyades. Altres s’entesten a seguir sortint al carrer perquè, 
diuen, no toquen a ningú. També hi ha qui predica que la Conca pateix un confinament abusiu comparat amb d’altres poblacions. Però els 
familiars i amics dels morts originats per aquest maleit virus encara es pregunten per què els ha tocat a ells, si no s’havien exposat a cap 
risc conegut. Siguem conscients d’allò que ens hi estem jugant.

“Els territoris que tenen consens, 
progressen molt bé”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 27 de març de 2020
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