
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, al seu despatx de l’Ajuntament, aquesta setmana.

“Demanem que la Generalitat 
i l’Estat estiguin a l’alçada”

  Pàgines 17 a 23

Marc Castells en una entrevista a 
La Veu: “Ens ho han d’escoltar tot”

“No callarem, la situació és molt 
greu i cal que es posin les piles”

Especial 
“Economia i 
Empresa”

  Pàgina 27

Respiradors 
fets a la Conca, 
èxit de la 
iniciativa Malla

El Zoom crea 
el Premi a la 
millor creació 
audiovisual del 
confinament

  Pàgines 8-9

Un centenar de 
víctimes mortals
Salut ha confirmat fins 
dimecres a la nit un total 
acumulat de 608 positius 
de coronavirus a la Con-
ca d’Òdena. Del nombre 
total de casos, 154 són 
professionals sanitaris. 
Fins ara, un total de 98 
persones han mort amb la 

Covid-19.
Des de l’inici de la pandè-
mia de coronavirus a Ca-
talunya, s’han comptabi-
litzat fins avui un total de 
6.917 altes hospitalàries 
de persones diagnostica-
des, 211 de les quals en el 
brot de la Conca.
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L’EDITORIAL

Herois
L ’Anoia viu una situació inèdita i molt greu. Es-

pecialment la Conca d’Òdena, que encapçala les 
taxes més altes de mortalitat del coronavirus de 
tota Europa. Enmig d’aquest paisatge desolador, 

trobem persones que cada dia es lleven amb la intenció de 
continuar donant vida a aquest territori amb tanta mala 
sort. És cert, com diuen alguns, que allò que fan és fer la 
seva feina. Però n’hi ha al-
guns que s’hi juguen la vida, 
i no pas per un sou com el 
dels polítics que els manen. 
I tampoc en les millors con-
dicions.
El personal sanitari i de les 
residències de gent gran, 
com cada tarda recorda la 
ciutadania des dels balcons, 
són els nostres herois. Ens 
toca viure moments d’in-
certesa col·lectiva, de nervis, de preocupació i fins i tot 
de temor, i, certament, els qui de debò escoltem amb més 
atenció són metges, les infermeres, el personal sanitari 
en conjunt, que està fent un esforç immens per combatre 
aquesta epidèmia, i tots aquells que busquen possibles re-
meis al virus. No podem oblidar tampoc aquells que, de 
manera desinteressada i amb una clara vocació d’ajuda, 
s’han posat per feina per inventar solucions vàlides que 
siguin útils com a material sanitari. La feina del col·lectiu 

“Malla”, en aquest sentit, és digna d’admirar. I de recordar 
sempre.
Però no podem estar contents amb certs comportaments. 
El doble confinament que viu la Conca és del tot invisible 
més enllà dels límits geogràfics de Catalunya, on només 
apareixem en els grans mitjans quan es tracta de conver-
tir-nos en una mena de gàbia curiosa. Les reiterades de-

mandes de les autoritats 
locals pels enormes per-
judicis que s’esta causant 
als treballadors confinats 
que tenen el seu centre 
de producció fora de 
la Conca, o a l’inrevés, 
han tingut respostes 
dignes d’un procés ju-
dicial. Sembla que ara, 
finalment, es resoldrà, 
però hauran calgut tres 

setmanes. Massa temps per a un territori on el virus ja 
s’ha cobrat més de cent víctimes innocents i un sensefi de 
presentacions d’ERTO’s i autònoms completament aban-
donats. També convindrà recordar-ho. Endevinem també 
els darrers dies certa situació de conflicte entre el Departa-
ment de Salut i l’Ajuntament d’Igualada en relació a l’hos-
pital de campanya de les Comes, iniciativa dels alcaldes. 
Ara això no és benvingut. No es tracta de buscar raons, 
sinó de trobar solucions. 

N’hi ha alguns que s’hi juguen 
la vida, i no pas per un sou 
com el dels polítics que els 

manen. I tampoc en les millors 
condicions.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, va accedir a endu-
rir el confinament a l’Estat i frenar 
l’activitat no essencial “a partir de 
demà i fins al dia 9 d’abril -just 
abans de Setmana Santa- tots els 
treballadors que no formin part 
d’activitats essencials hauran de 
quedar-se a casa. Els treballadors 
tindran dret a un permís retribuï-
ble recuperable”. És a dir, s’agafaran 
ara uns dies de vacances que enlla-
çaran amb la Setmana Santa i que 
hauran de recuperar més endavant.

Salvador Illa, ministre de Sanitat, 
ha reconegut que “són defectuosos 
els 640.000 test de detecció ràpida 
del coronavirus Bioeasy que haví-
em comprat, però l’empresa a dit 

que els substituiria per un altre 
model”. L’ambaixada xinesa a Ma-
drid ha advertit que que aquesta 
empresa no té llicència per fer-ne. 

Ferràn Fillat, cirurgia ortopèdic i 
director del laboratori de planifi-
cació quirúrgica 3D de l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell, ha dit “s’han 
creat moltes expectatives pels res-
piradors, però cal assegurar-se 
que mèdicament no són perillo-
sos. Cada persona té uns pulmons 
diferents de mida i resistència. Si 
a més està malalta, aquests parà-
metres varien i el respirador i el 
bifurcador ha de poder adaptar-se 
a cada cas i no tenim professionals 
per monitoritzar cada malalt indi-
vidualment”

Attilio Fontana, president regio-
nal de Llombardia ha dit “es faran 
test a qui tingui un símptoma, si-
gui febre, refredat o tos. Fins ara 
no es feia si no en tenia dos o tres, 
però si volem aturar el Covid-19 
hem de ser molt més dràstics.”

Heiner Flassbeck, exsecretari 
d’estat del ministeri de finances 
alemany, ha dit “si no som in-

tel·ligents ho destruirem tot. Hem 
d’actuar en dies. No disposem ni de 
setmanes ni de mesos. Es necessita 
cobrir la gent que, a milions, està 
perdent la feina i els ingressos.”

Lluís Bassat, publicista, ha explicat 
“he hagut de capejar crisis de tota 
mena i he aprés que en temps de 
por s’ha de dir la veritat. Hi ha d’ha-
ver transparència total. És l’única 
manera d’obtenir la confiança dels 
altres”

Jared Diamond, biòleg i savi de 
capçalera de la Fundació Bill & Me-
linda Gates, ha recordat “els casos 
d’alt risc, s’ha de resoldre aplicant 
les mesures adients, però sempre 
cal reconèixer el problema, assumir 
les responsabilitats i acceptar l’aju-
da”

Mariano Guindal, periodista, ha 
dit “la Xina només va aturar una 
part del país i recupera l’activitat 
gradualment. Paralitzar econòmi-
cament Espanya durant tres mesos 
ens portaria a les cartilles de raci-
onament i a l’estraperlo, com en la 
postguerra civil”

Tal faràs...
El coronavirus ha posat al descobert to-
tes les misèries del sistema polític, comu-
nicatiu i especialment el sanitari d’Espa-
nya. L’Estat ha rebentat per les costures 
deixant de manifest l’escassa capacitat 
dels sistemes d’emergència i sanitat, però 
sobretot l’escassa capacitat dels gestors 
institucionals.
Seguir l’evolució de la pandèmia dia a 
dia, em dona la impressió que em trobo 
davant d’un dels quadres del Bosco, “El 
jardí de les delícies”. Un quadre d’hos-
pitals col·lapsats, rodes de premsa amb 
més militars que metges, ministres que 
tenen explicacions contradictòries al que 
està passant, promeses incomplertes de 
distribució de material sanitari... tot ple-
gat és un desori.
El govern espanyol promet ajudes eco-
nòmiques i fiscals, però cobra immedi-
atament la quota dels autònoms i, la lec-
tura de la lletra petita de les “medidas de 
choque”, converteix l’esperança en frau.  
Al costat de tanta misèria trobem l’exem-
ple magnífic i heroic d’un personal assis-
tencial que, com porta fent des de l’inici 
de les retallades –criminals retallades- en 
Sanitat, supleix amb el seu esforç perso-
nal, les mancances materials. Em sumo, 
naturalment a l’aplaudiment diari que, 
des de balcons i finestres, els fem cada 
nit. La distància entre els sanitaris i els 
gestors del sistema és abismal.
Però si el quadre del sistema sanitari es-
panyol és lamentable, el que s’ha fet amb 
les residències d’avis és literalment un 
crim. Les nostres persones grans no es 
mereixen el final que entre uns i altres els 
estem donant. La generació que avui viu 
en residències és, segurament la que més 
ha treballat perquè assolíssim un nivell 
de benestar que, fins ara, crèiem sòlid i 
segur, però que ha resultat ser, per a mi-
lers d’avis, una autèntica trampa mortal.
I mentre els nostres avis, després de tre-
ballar –i cotitzar- tota la vida, moren en 
soledat, no som capaços de rebel·lar-nos 
ni contra les retallades ni contra el roba-
tori sistemàtic de molts gestors polítics 
ni, i això és el pitjor, tenim el coratge 
d’exigir que paguin pels seus delictes els 
grans lladres de l’Estat i també de Cata-
lunya.
Deia la setmana passada, que tots els 
diners que s’han enviat a Suïssa, són res-
piradors que ens falten, però ara penso 
que mentre que de respiradors o altres 
equipaments en podem comprar i pal-
liar el dèficit, les gairebé quatre-centes 
persones grans que han mort a Catalu-
nya, ja mai més les recuperarem. I no 
s’ho mereixien. Ni s’ho mereixen els que 
encara són vius.
No ho sé vosaltres, però jo em sento pro-
fundament trist i avergonyit per l’omissió 
de socors que hem comès tots plegats.

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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En aquestes atziagues setmanes en 
què la pandèmia del COVID-19 
ha colpejat amb extrema duresa les 
nostres vides, amb pèrdues huma-

nes irreparables, amb pors i incerteses sobre 
el present i el futur, he sentit vergonya i re-
pugnància davant l’actitud de molts responsa-
bles polítics i institucionals més esversats en 
la crítica i el repartiment de culpes a tots els 
altres que no siguin un mateix que a 
esmerçar tots i més dels seus esforços 
i capacitats a posar-se al servei de la 
ciutadania gestionant aquesta dramà-
tica crisi de la millor manera possible.
Deu formar part de l’ànima humana 
el repartiment de culpes a l’enfron-
tar-se a situacions que ens superen 
i que en molts extrems no podem 
controlar com són les epidèmies o les 
pandèmies. Històricament, sovint, 
això cristal·litzava en la persecució 
de col·lectius com els jueus a qui es 
culpava de les epidèmies i desencade-
nava arreu d’Europa pogroms contra 
aquests. Avui, afortunadament això 
no succeeix, però la necessitat d’assignar cul-
pes es manté i resulta especialment fastigosa 
quan es produeix per part dels qui haurien, 
precisament, de dedicar-se a les solucions, as-
sumint la responsabilitat i no defugint-la amb 
el subterfugi que la culpa és de l’altre quan, 
enlloc de la confrontació, el que millor pot 
ajudar és la coordinació.
En els anys que m’he dedicat a la política mu-
nicipal m’ha tocat viure situacions difícils, tot 
i que sens dubte res a veure ni de lluny amb 

la crisi actual, però si alguna cosa he après és 
que existeix o hauria d’existir una cosa que 
se’n diu sentit institucional que significa, no 
només posar les institucions per damunt dels 
interessos personals o de partit, sinó posar-hi 
els interessos de la ciutadania a la qual es de-
uen les institucions i els seus responsables. 
Més enllà de la capacitat d’encert o no de les 
moltes mancances, dèficits i deficiències que 

hi ha pogut haver, algú creu que la crítica o 
prioritzar el senyalar amb el dit acusador a la 
biga, no la palla, de l’ull de l’altre perquè no es 
vegi la pròpia serveix en aquests moments per 
alguna cosa? Si un fa blanc, l’altre diu negre, 
si demano unes mesures durant dies, quan 
s’apliquen no tardo ni vint-i-quatre hores a 
criticar-ho impúdicament i un llarg reguitzell 
de despropòsits que no són innocus sinó que 
generen i augmenten la por i el patiment de 
la ciutadania.

Davant d’aquesta situació vull. no obstant, 
posar de manifest la clara diferència que han 
estat capaços portar a terme els quatre alcal-
des i alcaldesses de la Conca d’Òdena. Qua-
tre responsables polítics, cadascun d’ells d’un 
color polític diferent -amb alguns dels quals 
em separen notables diferències polítiques-,  
en l’espai geogràfic del món en què el male-
ït virus s’ha acarnissat més amb la població, 

han estat capaços de mantenir-se co-
ordinats, remant en tot moment en el 
mateix sentit, exigint a qui ha fet falta 
i quan han considerat que era neces-
sari però no caient en l’estèril tempta-
ció de buscar entre ells, o a fora, a qui 
senyalar com a culpable per desviar 
l’atenció de les seves responsabilitats. 
Temps hi haurà per analitzar, veure 
responsabilitats si n’hi ha i sobretot 
aprendre d’una situació que per a tot-
hom era absolutament impensable 
i imprevisible, com ha succeït en el 
passat amb altres situacions, per bé 
que molt, moltíssim menys funestes, 
però que podria no ser excepcional. 

De la mateixa manera que resulta inútil la 
dispersió d’energies per atendre les urgències 
i necessitats de la població, resulta, almenys a 
mi, tan vacu plantejar-se l’anàlisi que s’ha de 
fer quan haguem superat tot això seguint l’es-
tela fètida que deixen tots aquells que, com el 
frare Savonarola al segle XV, s’esquincen ara 
les vestidures davant allò que està passant, 
quan fa tan sols quatre setmanes s’esparvera-
ven del que deien exageració respecte el que 
ens venia a sobre.  
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Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
La resposta institucional a la Conca 

d’Òdena enfront el COVID-19

Creieu que, en general, els polítics estan a l’altura 
del moment en què vivim??

 Sí 8,9%  No 91,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI RIBA
PSC Anoia/ 
Exregidor a l’Ajuntament d’Igualada
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GRUP MALLA I ENGINYERS DEL TERRITORI

Els enginyers anoiencs han treballat de valent per construir respi-
radors de campanya per als hospitals, en una iniciativa coordinada 
per grup Malla de la Conca d’Òdena. Gràcies per la gran tasca!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

DEDICAT A UNES 
MORTS INVISIBLES, 
INSONORES I OBLIGA-
DAMENT DISCRETES
Joan Pinyol

Perdre algú, amb tota la colla de vincles 
que t’hi uneixen, és dolorós, molt trist. 
Un dels gests que ens fa humans és la 
possibilitat d’acomiadar-nos-hi digna-
ment, d’inhumar la persona en l’hu-
mus proper a la vida. Un dels drets de 
qualsevol ésser humà és poder venerar 
els morts en un lloc escollit i enfortir 
la baula que ens hi unirà, pels segles 
dels segles, encara que sigui a través de 
lloses de marbre. Els que coneixeu la 
lluita a favor del meu avi Joan,  sabeu 
prou bé per què ho dic. Però avui, dins 
el pou d’una pandèmia que ens ofe-
ga més cada dia, la desgràcia i la llui-
ta són unes altres. A la immensa pena 
de perdre éssers estimats s’hi suma el 
drama de saber-ho a cop de telèfon, de 
pensar que la persona propera ha mort 
allunyada del caliu dels seus i de veure 
que aquests no poden ni tan sols fer-
li un comiat públic que assequi com a 
mínim una llàgrima de les milers que 
neixen de la tristor més absoluta. Cada 
vespre les autoritats esplaien una xifra 
de morts que no para de créixer i que 
ens encongeix el cor. Però quan els po-
ses cara i et vénen al pensament els seus 
familiars més directes, obligats a fer el 
dol des del confinament, la ràbia, la im-
potència i el desconsol són infinits.  
A totes les famílies que us trobeu en 
aquesta situació us dedico, amb emoció 
i respecte, aquests versos de Joan Ma-
ragall, del seu poema En la mort d’un 
jove, del llibre Visions & Cants (1900)

Te’n vas anar amb aquell ponent 
dolcíssim... 

Caigueres, lluitador, al marxar a la lluita.  
Somreies a la força dels teus muscles 
i glaties per guerres i corones, 
i tot de cop t’has esllanguit per terra 
amb els ulls admirats...

Ai, la mort, i que n’ets d’embellidora! 
Aquell teu primer vel, quan el llançares  
damunt de l’hèroe en flor, tots somrigué-
rem 
sota els plors estroncats, que una serena 
va començar a regnar en el pit i el rostre 
del moribund. L’alè anava i venia 
suaument emperesit, fins que esperà-
rem... 
I no tornà... Llavores esclataven 
més alts els plors al Cel... Ell ja no hi era... 
Però a fora, al camp, era un ponent dol-
císsim...

I us envio també el meu més 
sincer condol.

PREPAREM-NOS PEL 
QUE VE
(i amb la butxaca buida)
Ramon Vallès

Hola Sr. Castells
Primer de tot, agrair-li que estigui tot 
el dia al peu del canó mentre patim les 
conseqüències de la Covid-19. És en 
definitiva el que li pertoca com alcalde 
d’Igualada, encara que la sensació d’im-
potència que vostè pateix no la desitjo a 
ningú. Tots els estaments polítics estan 
per sobre de vostè, tant la Generalitat 
com el gobierno d’Espanya (com l’ano-
mena el conseller Buch a les rodes de 
premsa diàries).
Vostè si pot deixar la veu, el fetge i la 
salut, que els que manen faran el que 
voldran (o el que podran). Tot aquest 
episodi del coronavirus els ha enxampat 

mirant cap un altre costat (i era ben sen-
zill mirar cap a la Xina, o cap a Itàlia que 
és més proper).
Mentre, aquells que som tancats a casa 
sense més impediments ni contratemps 
que els propis del confinament, som els 
més afortunats. Només ens cal sortir de 
casa periòdicament, amb totes les pre-
caucions sanitàries, per dur a terme allò 
que ens està permès i esperar que acabi 
aquest malson.
No podem oblidar la part més negra 
d’aquesta crisi. Famílies destrossades 
per la pèrdua dels seus éssers estimats, i 
d’una manera inhumana. El meu condol 
i escalf per tots ells. Esperem algun dia 
poder retre’ls el comiat que es mereixen. 
Però la vida continua, imparable (i que 
així sigui per molts anys). I ens hem de 
preparar pel que ve en tots els sentits.
Si una cosa ja està anunciada a tort i dret 
és la crisi econòmica que patirem. De 
fet, milers de confinats ja hem rebut la 
comunicació de l’ERTO de l’empresa on 
treballem (o treballàvem). Per tant, l’eco-
nomia familiar passa a modus supervi-
vència, i això vol dir que cal prioritzar 
a què destinarem els diners que a partir 
d’ara rebrem de l’atur (malauradament, i 
lògicament, una quantitat molt inferior 
d’aquella mentre treballàvem).
Una família té moltes despeses del dia 
a dia, totes necessàries i essencials (fins 
i tot vitals). Cal menjar, cal tenir llum, 
aigua, gas, internet. Els nostres fills tor-
naran a col·legi i duran a terme les seves 
activitats extraescolars. Els bancs segui-
ran girant els rebuts perquè tot això que-
di econòmicament cobert.
Però hi ha altres despeses, també ne-
cessàries però imposades, anomenades 
“impostos”. I aquí entra en joc altre cop 
el paper de l’alcalde d’Igualada, el Sr. 
Marc Castells.
Dies enrere, el Sr. Marc Castells anunci-
ava mesures tributàries especials a Igua-

lada per empreses, negocis i comerços 
de la ciutat. I jo no puc evitar dir-li al Sr. 
Alcalde que a Igualada també hi vivim 
ciutadans que no hi tenim cap empresa, 
ni negoci ni comerç, però que també tri-
butem i no pas poc.
Diferents ajuntaments de municipis de 
la nostra comarca ja han pres la inicia-
tiva d’ajornar el pagament de l’IBI, un 
impost que particularment a Igualada 
fa molt mal a la butxaca de tots els igua-
ladins. Un impost abusiu a totes llums 
pel seu elevat import, i que caldrà fer-ne 
front tot just quan el coronavirus, el con-
finament i els seus efectes devastadors 
seran presents en el record de tots.
Cal ajornar immediatament el pagament 
de l’IBI. També caldria abaixar-lo. I des-
prés caldrà fraccionar-lo més enllà de les 
dues ridícules fraccions (sense interes-
sos!). 
Les famílies, tancades a casa, ja plani-
fiquem el nostre futur econòmic per 
quan tot això passi, per quan podrem 
sortir al carrer, i per quan no podrem 
anar a treballar per l’aplicació de milers 
d’ERTO. Sr. Castells, està vostè prepa-
rat per aquest escenari que serà realitat 
d’aquí ben poc?
També li pertoca a vostè preparar so-
lucions per tots els ciutadans i el seu 
benestar. No pensi vostè que la solució 
al benestar econòmic de l’ajuntament 
passa per escanyar l’economia de les 
famílies d’Igualada. És el que fa vostè 
cada any, però recordi que aquest any 
és diferent. 
Si les famílies ens haurem d’estrènyer 
el cinturó, l’Ajuntament també. La seva 
institució municipal té l’obligació d’estar 
al costat del ciutadà, i no donar-li l’es-
quena quan més ho necessita.
Sr. Castells, vostè és l’alcalde, estem a les 
seves mans i sota la mesura de les seves 
decisions. No ens falli.
Salut per tots.
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COL·LABORANT
A CASA

COM HEROIS
Quedant-te a casa, ajudant la canalla amb els deures, donant suport 

al veïnat. A totes i tots els que sou a casa, us necessitem per tirar 
endavant. Us necessitem al costat dels i les professionals per frenar 

el coronavirus. Us necessitem treballant en equip.

FRENEM EL VIRUS

#JoActuo #QuedatACasa



És en moments com els que estem vivint 
quan valorem realment el que tenim. El 
dia a dia estressant dels nostres temps 
no ens permet valorar en la justa me-

sura els petits matisos que enriqueixen la nostra 
existència.
Mai la vida s’ha apreciat tant com fins ara. Però, 
què és la vida? És simplement el període inter-
medi entre el naixement i la mort? O bé hi ha 
més coses?. Si la comparem amb un riu, aquest 
també té naixement i desembocadura... i passa 
per un seguit de tribulacions.
Igual que ens passa a nosaltres, el riu s’estanca 
quan està a una zona ampla i planera, es torna 
ràpid al passar entre les parets estretes d’un gorg, 
cau quan el camí baixa de cop... però el més im-
portant és que el riu, a l’igual que nosaltres, s’en-
riqueix al llarg del recorregut. En diem experi-
ència. Però, a diferència dels rius, nosaltres ens 
podem enriquir amb les experiències dels altres, 
llegint, escoltant, estudiant o simplement obser-
vant i a més som capaços de absorbir aquests co-
neixements adaptant-los i fent-los servir per al 
nostre profit.
I ara estem tots preocupats pel futur, imaginant 
situacions on ens veiem sols, perduts i desem-
parats, sense feina, sense recursos, sense salut... 
visualitzem escenes dantesques, d’hospitals, 
metges, respiradors, llums d’ambulància... estat 
d’alarma...però, és real? Ho percebem tal com és 
o ens estem deixant portar pel pànic global...? 
Tenim dues pandèmies, una de virus i una altra 
de pànic?
No és ser més realista pensar que estarem bé, que 
no passarà res o poca cosa, que ens en sortirem, 
que el període de confinament passarà i donarà 
pas a una nova etapa tan bona o millor que l’an-
terior?
El riu del qual parlàvem, es pararia a pensar si 
ve un saltant, un període de sequera o de molta 
pluja o si el mar li prendrà un tros de delta?. No. 
El riu s’adapta, sense esperar que ningú l’ajudi, 
ell va fent cap al seu destí passi el que passi. Aquí 
trobem una altra important diferència, nosaltres 
ens ajudem els uns als altres, fem pinya, mentre 
anem, inexorablement, junts cap al nostre destí, 
passi el que passi.
Ens preguntem com passarem aquest confina-
ment; repetim, com un mantra que és dur i di-
fícil, que estem tancats a casa, que ens ofeguem 
i no podem sortir. Podem, però, fer altres coses 
necessàries per la supervivència, aquestes coses 
no són altres que recordar qui som, cap a on 
anem i si és el moment de canviar alguna cosa. A 
diferència del riu nosaltres ho podem fer, cons-
cientment, amb coneixement, amb la intel·ligèn-
cia de què estem dotats. I si creiem que no som 
capaços de fer-ho potser la frase del llibre El Mag 
d’Oz d’en Lewis Carrol: “Si no saps on vas, tant se 
val el camí que agafis”, ens ha de fer reflexionar 
i agafar el punt de motivació necessari per, com 
a mínim, parar a pensar una mica. És hora de 
deixar de divagar, deixant-se portar pel soroll de 
la multitud i l’enrenou de la vida contra-natura 
que portem.
Podem comparar-nos a un riu, ens podem com-
portar de vegades com si ho fóssim, però queda 
palès que no ho som, tenim consciència. Per què 
ens entossudim a actuar com si ho fóssim? 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

MARCEL PRADES

El riu. Reflexions 
matinals Els noms (I)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El jurat de preselecció dels 
Millors esportistes igua-
ladins del 1939 al 64, es 
va anticipar a proclamar 

in memoriam quatre noms, amb el 
mateix rang uniforme dels altres  25 
que sortirien després en la votació 

popular. De tots vint-i-nou n’acompanyem un succint 
resum biogràfic, que es pot consultar més complet 
en diversos números de l’Igualada de l’any 1965. A la 
premsa de l’època també hi ha referències d’uns altres 
vint esportistes valorats com a possibles candidats.
Els in memoriam: Salvador March Navarrete. Mun-
tanyenc, arqueòleg i espeleòleg, que acabava de morir 
d’accident el 18 de juliol del 1964 al peu del Pedrafor-
ca. Jaume Ribé Gelabert. Atleta polifacètic. Amb 51 
anys era el segon atleta en actiu de més edat d’Espa-
nya. Rebé l’honor de participar com a  portador de la 
torxa entre Montserrat i Valladolid (seu dels II Cam-
pionats Nacionals d’Atletisme d’E y D.). Josep Maria 
Lladó Bausili. Enamorat dels escacs, els sentia i els 
practicava.  Polític.  S’instituí la festa provincial dels 
escacs essent ell president de la Diputació. Francesc 
Llansana Torrents. Una biografia paral·lela a Lladó.  
Conceptuat com l’escaquista igualadí més complet 
de la postguerra: gran teòric i profund dominador 
d’obertures i finals. Fou alcalde d’Igualada.
Ara, mig segle després, aquells designats ho seri-
en gairebé tots  d’in memoriam. Comencem per les 
lletres A-G de primer cognom: Francesc Alcoberro 
Massana. Igualadí, es va formar en bàsquet a Mollet 
del Vallès, a la primera categoria nacional. A casa nos-
tra, a les files del Juventus, fou el millor encistellador. 
Penjà el mallot en el club d’empresa Escorpión. Lluís 
Basas Teixidó. Sentia la natació en el cor, la practi-
cava amb el cos i la impulsava amb la ploma. I amb 
la ploma tractà també els esports en general. Encara 
ara, en el 2019, li han plogut records i homenatges. 
Julio Borràs Creus. Lligat tècnicament al C.F. Iguala-
da des de l’inici. Entrenador i ànima del club amateur 
Educación y Descanso, amb ferma i noble rivalitat 
amb l’Excelsior. Francesc Botet Pallarès. El metge 
dels esportistes. Una gran personalitat. L’any 1954 
havia rebut la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu. 

Francesc Bou i Bou. Germà gran d’una dinastia de 
futbolistes. Cofundador, i jugador-capità del primer 
equip del C.F. Igualada. Impulsor de juvenils: jugaren 
un torneig europeu a Suïssa. Manuel Canals Enrich. 
Atleta, especialitzat en carreres d’obstacles. President 
de l’Atlètic OAR.  Regidor d’Esports Ajuntament Igua-
lada. Constancia i dedicació. Josep Casas Queraltó. 
Dues facetes: esportista d’escopeta, i directiu de fut-
bol. A Portugal va guanyar el Gran Premi del Campi-
onat del Món de Tiro al Pichón, i el 1956 quedà cam-
pió absolut d’Espanya. En la segona faceta, president 
del C.F. Igualada. Jaume Castelltort Godó. Nedador. 
Del C.N.Barcelona i el C.N. Igualada. Competicions 
internacionals. Té un títol de campió d’Espanya i vint 
de Catalunya. Practicà després pesca submarina. I en 
vela, amb l’embarcació Aqualata, campió d’Espanya 
el 1961. Joan Cornellà Martí. Milità al Club  Atlètic 
OAR des de la fundació.  Especialitat: esprintador.  
També fou periodista d’atletisme. Lluís Elias Far-
ré. Gran figura en llançament del martell: va arribar 
a ser sotscampió d’Espanya. D’un enorme sacrifici 
personal, d’entrenament dur. Medalles: federativa a 
la Constància i de l’Ajuntament d’Igualada al Mèrit 
Esportiu.  Salvador Farrés Cantarell. Un dels atletes 
més complets d’Igualada, adaptat de forma insòlita a 
gairebé totes les disciplines.  Estímul per a les noves 
generacions. Medalla al Mèrit Esportiu del setmanari 
Igualada Deportiva. Ricard Gabarró Prat. President 
i altres càrrecs, a les verdes i a les madures,  del C. F. 
Igualada.  Medalla al Mèrit Esportiu. 
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Moltes gràcies per seguir les indicacions 
recomanades per les autoritats.
Entre tots ens en sortirem

Per solidaritat i sentit comú, 
uneix-te a #JoEmQuedoACasa

061
Urgències per #coronavirus

 i sanitàries

Oficina d’Atenció Ciutadana
(de 08 h  a 20 h)

93 803 19 50
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“Cada dia és un més 
superat per veure la 

llum al final del túnel. 
Estem més a prop que 
d’altres territoris per 

veure-la”

“Estem en una situació en què s’haurien 
d’escoltar totes les nostres demandes”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D orm poc, i a vegades a 
deshora. Intenta man-
tenir una certa regula-

ritat, em diuen, però la situació 
no ajuda. És clar. Li arriben mis-
satges constantment, i de totes 
classes. Des de trucades d’insig-
nes autoritats del país -i de l’Es-
tat- fins a mitjans de comunica-
ció de tot arreu, però també de 
gent “corrent”. Ciutadans espan-
tats. També ànims. Els dies són, 
en algunes coses, com el dia de la 
marmota. Torne’m-hi. Com ens 
passa a gairebé tots. Vivim una 
situació inèdita, dura, per a mol-
tes famílies encarà més si han 
tingut la desgràcia que el virus 
ha entrat a casa i s’ha emportat 
algú. 
Per a Marc Castells, convertit 
des de fa tres setmanes en por-
taveu de quatre municipis amb 
70.000 ànimes més confinades 
que ningú més a Espanya, els 
dies passen, la seva veu no sem-
pre s’escolta, però cada dia par-
la. A vegades amb veu alta. Està 
content amb la seva gent, la de la 
Conca. No tant amb els que ma-
nen més enllà de la “frontera”.
 
Igualada, i la Conca, estan pa-
tint molt. El virus ha provo-
cat un trasbals sanitari, però 
es veu a venir un problema 
enorme de caire econòmic. 
La veritat, crec que és una situ-
ació que jo ja vaig advertir que 
passava de ser greu a molt greu... 
L’impacte sanitari que té aquesta 
situació per a Igualada i la Conca 
d’Òdena és molt gros, i va afegit 

Coronavirus a l’Anoia

també a un impacte laboral, afe-
git a una crisi econòmica que pot 
venir després. De les empreses i 
dels comerços en depenen mol-
tes famílies. Hem de començar 
a preveure també què vindrà a 
partir d’aquí, a preparar-nos de 
cara als propers 20 anys. Ara, 
però, estem centrats en l’emer-
gència sanitària, i crec que s’estan 
fent bé les coses. També tindrem 
un repte i una oportunitat de fu-
tur, que serà treballar per al res-
sorgiment del nostre territori.
 
Està content de la resposta que 
han tingut les demandes que 
han fet vostè i els altres alcaldes 
de la Conca?
No li puc dir que estic content al 
100%. Malgrat que s’han escoltat 
algunes demandes, no s’han es-
coltat totes. Nosaltres estem en 
una situació que s’haurien d’es-
coltar totes les demandes, totes. 
El principi de subsidiarietat fa 

que des del territori es coneguin 
molt bé totes les mancances i 
necessitats; diria que tenim un 
coneixement epidèrmic de la si-
tuació que vivim cada dia. Quan 
demanem alguna cosa, ho fem 
amb coneixement de causa... Ens 
truquen els veïns, rebem missat-
ges... Tenim una capil·laritat que 
segurament no tenen ni la Gene-
ralitat, ni l’Estat. 
Hi ha demandes que sí que 
s’han resolt, però d’altres no. Per 
exemple, aquest Real decret que 
no contempla el problema dels 
treballadors de la Conca que 
treballen fora, o els que són de 
poblacions de fora de la Conca i 
treballen aquí... És incompren-
sible, i veiem com les decisi-
ons que es prenen a distància 
estan també lluny de les solu-
cions que nosaltres demanem. 
El confinament total era ne-
cessari?
Absolutament. En això tots els 

epidemiòlegs i els experts ens 
diuen que el confinament i l’aï-
llament social era el mecanisme 
adequat. Per això es va actuar 
amb rapidesa. Quan vam tenir 
coneixement que hi havia cinc 
casos de positiu per coronavirus, 
el dimecres 11 de març al mig-
dia ja vaig signar un decret on se 
suspenien les activitats per quin-
ze dies a la ciutat, i es tancaven 
tots els equipaments socials, cul-
turals i esportius. Això va causar 
la incomprensió de moltes enti-
tats i clubs esportius que en són 
usuaris. Penso que això va ser 
clau, anar ràpids. 
Fixi’s que de seguida els fets es 
van anar succeint. L’endemà ja 
es van tancar les escoles, i al dia 
següent el govern de la Generali-
tat va decretar el confinament. A 
partir d’aquí, cada dia és un dia 
més que nosaltres ja hem supe-
rat per veure la llum al final del 
túnel. Estem més a prop que d’al-

tres territoris per veure-la.

Doncs hi ha qui diu que vam 
ser els primers, però també se-
rem els últims. I té certa lògica. 
Quan la Conca estigui “cura-
da”, quin sentit té obrir-la a la 
resta de Catalunya quan encara 
no ho estarà... És veritat això? 
Ho han valorat?
Ningú té una bola de vidre. El 
que sí que tot ens fa pensar és 
que l’actuació ràpida, malgrat el 
nombre de víctimes que ens han 
deixat i el de contagis, ha provo-
cat que les xifres no siguin més 
elevades. Malgrat que el confina-
ment es pugui allargar, hem de 
pensar, i aquest és l’objectiu, que 
hem protegit el màxim de pobla-
ció possible. No deixarem de de-
manar, però, és que aquest con-
finament dins del confinament, 
no pot comportar un perjudici o 
una injustícia en l’àmbit laboral 
o econòmic. Per això també de-
manem, i els experts ens ho reco-
manen, fer el test ràpid a tota la 
població de la Conca, per tal de 
fer una cartografia de l’epidèmia 
en el nostre territori i poder tenir 
més clar com la podem comba-
tre encara més eficientment.

Es veu unitat entre tots els al-
caldes de la Conca, i això que 

Entrevista a Marc Castells, alcalde d’Igualada

 
La gent de l’Hospital, ingressats, personal 
sanitari i serveis, estan passant per 
moments complicats. Vols fer-los-hi arribar 
un missatge*? 

Envia'l a: missatgealhospital@veuanoia.cat. 
Recollirem  la teva veu i en farem una selecció 

per posar-los a la web i xarxes socials.

 

MISSATGES PER A 
L’HOSPITAL D’IGUALADA

* Poden ser missatges escrits, fotografies o dibuixos. També missatges de veu, vídeos i altres 
documents però aquests darrers, a causa del seu pes, poseu només un link per tal de no 

col·lapsar-nos el servidor.

Moltes gràcies per la vostra solidaritat.  

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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són de diferents colors polítics. 
No s’havia vist mai tanta unitat 
d’acció.
Des del minut zero ja vam te-
nir clar que havíem d’anar tots a 
l’una. Cada dia, a les 11 del matí 
i a les 8 del vespre, tots els alcal-
des ens reunim telemàticament. 
D’aquesta manera analitzem la 
situació, fem una diagnosi de 
què succeeix en els nostres mu-
nicipis, i mirem de fer propostes 
per tal d’avançar-nos als esdeve-
niments. Anem treballant amb 
escenaris a 15 dies vista. Aquesta 
unitat d’acció dels alcaldes de la 
Conca es veu compensada per 
l’alta dosi de responsabilitat que 
estan tenint els ciutadans. De 
manera exemplar estan com-
plint amb els requeriments de 
les autoritats sanitàries, de les 
de seguretat, i de les municipals. 
Demanem que les autoritats, 
tant de la Generalitat com de 
l’Estat, puguin estar a l’alçada de 
les autoritats i els ciutadans de la 
Conca. 

Per què ens ha tocat a nosaltres 
viure aquest malson, més que 
ningú? Li han explicat?
Em preocupa més com ens en 
sortirem, que no pas com es va 
originar. Quan tot això acabi i 
s’hi puguin destinar recursos, 
estic convençut que ja hi haurà 
temps de fer-ho. Penso que ara 
els recursos s’han de destinar 
només a combatre aquesta crisi 
que ens està impactant de ma-
nera molt important. Toca mirar 
endavant. Ens en sortirem. Jo 
sempre dic que s’ha de venir plo-
rat de casa, ara no s’hi val a mi-
rar enrere i buscar què ha passat, 

estem confinats però no estem 
resignats. 
Aquest virus ens posa a pro-
va, hi ha dolor i patiment, però 
resistim. Tenim una ciutat i uns 
municipis capaços de superar la 
situació. Al llarg dels mil anys 
d’història d’Igualada, hem passat 
per la pesta negra del segle XIV, 
una altra al segle XVI, el còlera al 
segle XIX, la grip espanyola del 
segle XX... i ara ens en sortirem 
del coronavirus al segle XXI. 
Que tothom ho tingui molt clar. 
Tenim una actuació exemplar 
del sector sanitari, tant de l’Hos-
pital com de l’Atenció Primària, 
dels cossos i forces de seguretat, 
i de l’àmbit de les farmàcies, dels 
supermercats, estancs, gasoline-
res, que estan donant servei... 
Vull posar en valor tot això per-
què ens ajuden a mirar el futur 
amb esperança.

Un dia va dir que semblava que 
ens havien tancat amb clau i 
l’havien llençada... 
Va ser un advertiment tant al go-
vern de la Generalitat com al de 
l’Estat. Exactament vaig dir que 
espero que no sembli que ens 
hagin tancat amb clau i l’hagin 
llençada, sí. Diguem-ne que do-
nava un punt a l’esperança i volia 
deixar constància, com deia vos-
tè abans, que aquí no hi ha colors 
polítics... 
Jo represento a tots els igualadins 
i igualadines, pensin el que pen-

sin, i la resta d’alcaldes estan en 
la mateixa postura que jo. Estem 
compromesos en la lluita contra 
aquesta crisi i reclamarem als 
dos governs allò que pertoqui, 
siguin del color que siguin. 
No callarem, perquè la situació 
és molt greu, i allò que han de 
fer els governs és posar-se les 
piles i sobretot, actuar diferent 
en un lloc que ara, és diferent de 
la resta. Tenim la taxa de mor-
talitat més alta d’Europa, i això 
requereix una actuació imme-
diata, especial i extraordinària. 
 
Per això van tenir la iniciativa 
els alcaldes de fer un hospital 
de campanya a les Comes i pre-
parar la residència de l’antiga 
Mútua Igualadina?
Ja li deia abans que els alcaldes 
intentem anar quinze dies a 
l’avançada, i això n’és un exem-
ple. Fa dotze dies, si no recor-
do malament, vam detectar un 
augment dels serveis funeraris 
molt per damunt de l’habitu-
al. Es va informar per escrit a 
la conselleria de Salut d’aquesta 
situació, i es van incrementar els 
dispositius funeraris de Vilanova 
i de Montbui, i també al cemen-
tiri Nou, al costat del crematori. 
Vam fer-ho sense que ningú no 
ens ho digués, però gràcies a 
això s’està donant un bon servei i 
s’està atenent, amb dignitat i com 
es mereixen, a totes les víctimes 
d’aquest procés. 

En aquest mateix sentit, els al-
caldes vam rebre unes trucades 
de l’Hospital d’Igualada, del 
Catsalut i de l’ICS, anunciant 
que hi hauria una forta tensió a 
l’Hospital, i per això es va acti-
var l’hospital de campanya a les 
Comes. Vam aconseguir 90 llits 
de l’Hospital de Bellvitge i que 
es poguessin portar a Igualada, 
gràcies a la gestió de l’alcaldes-
sa de l’Hospitalet, Nuria Marín. 
Ara no sé si això seria possible... 
La residència de l’antiga Mútua 
es pot convertir en una residèn-
cia sanitaritzada, disponible a 
partir del 10 d’abril. 
Sempre hem dit els alcaldes que 
tenim l’esperança que no s’hagi 
de fer servir mai. Però es tracta 
d’avançar-se. Veig per les xarxes 
que els alcaldes de Martorell, 
Vic, Girona, Sant Andreu de la 
Barca, estan fent el mateix que 
nosaltres. Miri, espero que algun 
dia algú ens pugui acusar d’haver 
fet més del que tocava. Doncs sí, 
perquè voldrà dir que vam es-
tar al peu del canó quan tocava. 
 
Estan plovent els ERTO’s a la 
Conca. Per fer-ho encara més 
difícil, l’Estat continua sense 
avalar una resolució dels con-
sellers Buch i Vergés que tingui 
en compte els treballadors de 
la Conca que treballen fora, o 
a l’inrevés. No poden tramitar 
les baixes des del dia que va co-
mençar el confinament, el 13 
de març. Què està fallant, aquí?
Quan centralitzes les coses a Ma-
drid, on hi ha funcionaris que 
segurament no saben ni on som 
ni quines són les nostres particu-
laritats, el teixit productiu o fins 
i tot la nostra geografia, et trobes 
en situacions així. La veritat és 
que he tingut un contacte directe 
amb la Ministra de Treball, i amb 
el Secretari d’Estat de Seguretat 
Social, però el que no entenc és 
que facin un decret i el publi-
quin, i no ens el facin arribar 
per preguntar-nos si ens resol el 
problema o no. Seria el més lògic 
fer-ho, oi? Sembla, però, que en 

el proper Consell de Ministres es 
resoldrà.

Torna l’època de pagar impos-
tos municipals... Ha anunciat 
ja que s’ajorna el pagament de 
l’impost de Vehicles. S’ha plan-
tejat ajornar també el de l’IBI?
Som conscients de l’esforç que 
fan els ciutadans. Estem ara en 
contacte amb l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputa-
ció de Barcelona i avaluem di-
ferents escenaris. Tenim encara 
algunes setmanes per poder 
prendre decisions i poder plan-
tejar-nos iniciatives fiscals de tot 
tipus, des de les pròrrogues, fins 
a d’altres. Treballem de manera 
consensuada amb els alcaldes i 
alcaldesses de la Conca. Quan 
ho tinguem clar i estigui avalat 
pels serveis jurídics i d’inter-
venció dels ajuntaments, mira-
rem d’aprovar mesures que pu-
guin ajudar a tots els ciutadans. 
 
Parli’m del dia que sortirem del 
túnel.
Sí, estem en un túnel que té llum 
al final. Quan ens en sortim, fa-
rem dues coses. Primer, retre un 
homenatge de tots els municipis 
a les víctimes d’aquest episodi, 
perquè ara malauradament les 
seves famílies no ho han pogut 
fer. Els farem l’homenatge, me-
rescut i solemne, de Ciutat, i de 
Conca, que se’ls ha de fer. Des-
prés, en farem un altre a la po-
blació, amb l’esperit que sigui, 
que signifiqui el tret de sortida 
del ressorgiment de la Conca 
com a un territori ple d’oportu-
nitats. 

“Des del minut zero ja 
vam tenir clar els alcal-
des que havíem d’anar 
tots a l’una. Cada dia, 
a les 11 del matí i a les 

8 del vespre, ens reunim 
telemàticament”

“No callarem, perquè 
la situació és molt greu, 

i el que han de fer els 
governs és posar-se les 
piles i sobretot, actuar 
diferent en un lloc que 
ara, és diferent de la 

resta”

VÍCTIMES MORTALS I CASOS POSITIUS 
A LA CONCA D’ODENA (MARÇ)

Aquest any més que mai 
fem les mones a casa!

A fruits secs Roset hi trobaras tots els ingredients que et facin 
falta, a banda d'una bona oferta de mones de xocolata.

#quedatacasa i fes la mona amb la familia.
El nostre horari en aquests dies de con�nament és:

Dilluns de 17 a 20.30h
De dimarts a dissabte de 9 a 13h

Només al c/Comarca, 15

També ens pots trucar i et prepararem el que ens demanis al tel. 93 804 37 18
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No són números, són persones
MARC VERGÉS / LA VEU 

Aquestes últimes set-
manes, dia rere dia no 
parem d’escoltar les 

dades de les persones que han 
mort i que han estat infecta-
des per coronavirus. L’actua-
lització és diària. A Espanya, 
per exemple, aquest dijous 
ja hi havia 110.238 infectats 
i 10.003 morts. A Catalunya, 
amb dades d’aquest dimecres 
al vespre eren 21.084 infectats 
i 2.093 morts. I si apropem 
més el focus, en el brot d’Igua-
lada ja hi ha 608 positius con-
firmats i 98 persones mortes 
per coronavirus. 
Totes aquestes dades, i moltes 
altres, en Joe Brew les trasllada 
a mapes i gràfics que ajuden a 
entendre d’una manera més 
visual la gravetat d’aquesta cri-
si social i sanitària. 
En Joe és un americà que des 
de ja fa força anys viu a Santa 
Coloma de Queralt. Durant la 
seva carrera professional s’ha 
dedicat a analitzar, sobretot a 
través de les dades, altres epi-
dèmies com la malària o la tu-
berculosi i ara està centrat en 
l’estudi de la COVID-19. Quan 
intentem establir les diferènci-
es entre aquestes malalties en 
Joe en destaca una per sobre 
de les altres, “el coronavirus és 
una pandèmia mundial, afecta 
a països rics i països pobres, 
mentre que la malària i la tu-
berculosi són epidèmies loca-
litzades en països més pobres”. 
El fet que aquestes dues malal-
ties es concentrin en països 
pobres fa que el ressò mediàtic 
a casa nostra sigui força baix, 
però no cal oblidar que cada 
any moren unes 600.000 per-
sones de malària al món. 
Els motius perquè aquestes 
malalties es concentrin en 
països pobres van més enllà 
dels recursos econòmics que 
tinguin els països a l’hora de 
comprar vacunes per preve-
nir aquestes malalties o tenir 
accés a medicaments per tal 
de curar-se’n. És la pobresa en 
si mateixa que fa que aquestes 
epidèmies no es puguin erra-
dicar en alguns països, “si ets 

molt pobre i vius en una casa 
de fang sense finestres, estàs 
molt exposat als mosquits. O 
si comparteixes casa amb mol-
tes persones, estàs més expo-
sat a la tuberculosi. Això són 
resultats directes de la mateixa 
pobresa”, explica en Joe.

L’ebola, l’última gran 
preocupació sanitària a casa 
nostra
Abans que el coronavirus im-
pactés en les nostres vides, 
l’última gran preocupació sa-
nitària a Europa va ser provo-
cada per l’ebola, l’any 2014. Per 
a Joe Brew, la gran diferència 
entre aquella epidèmia i la del 
coronavirus és que “l’ebola  
ens la vam estar mirant molt 
temps des de fora i teníem la 
sensació que era molt mortífe-
ra i això ens va fer estar molt 
alerta des del principi”. Amb el 
coronavirus, explica, “com que 
la gran majoria de gent sobre-
viu, de fet hi ha molta gent que 
ho passa sense símptomes, no 
hi ha la sensació de dir «Déu 
meu, ja el tinc», aquesta por 
de què moriràs”. 
Aquesta falta de respecte 
inicial que vam tenir al 
coronavirus, de fet, va ser 
pitjor, segons aquest analista 
d’epidèmies, ja que “ens va fer 

abaixar la guàrdia i això en va 
facilitar la propagació”.
Més enllà que l’índex de 
contagi de l’ebola fos més 
baix que el de la COVID-19, 
en Joe també argumenta que 
“el fet que l’ebola fos tan letal 
facilitava la no propagació 
del virus, ja que un cop estàs 
infectat per l’ebola, els seus 
símptomes són tan greus 
que no pots seguir fent vida 
normal. En canvi, en alguns 
casos això sí que passa amb el 
coronavirus, seguíem fent vida 
normal i llavors és quan es 
propaga tant”. I conclou, “això 
des del punt del coronavirus 
és perfecte, perquè mates a 
molta gent perquè fas mal, 
però tampoc en fas tant com 
perquè et controlin moltíssim”.

Si s’apliquen les mateixes 
mesures, s’obtenen els 
mateixos resultats
És una percepció generalitza-
da que a Catalunya i Espanya 
el coronavirus avançava de la 
mateixa manera que ho estava 
fent a Itàlia, però amb una o 
dues setmanes de retard. Da-
vant aquesta situació, molta 
gent es preguntava per què 
aquí no es prenien les mesures 
que s’havien pres a Itàlia però 
amb antel·lació, per així evi-

tar que el número d’infectats i 
morts fos el mateix que en el 
país italià. En Joe Brew, també 
era d’aquesta opinió i així ho 
va fer constar en un article a 
la prestigiosa revista científica 
The Lancet, signat conjunta-
ment amb una seixantena de 
científics més entre els quals 
hi havia l’epidemiòleg Oriol 
Mitjà. Per en Joe, el confina-
ment parcial era insuficient 
per aturar la propagació: “es 
poden entendre les raons per 
no decretar el confinament to-
tal abans del que es va fer, com 
les raons econòmiques, que 
també tenen el seu impacte en 
la salut de la gent. Però la con-
versa sobre confinar totalment 
o no era poc oberta i racional, 
aquesta era la meva crítica”, 
explica. 

El confinament territorial, 
una eina desaprofitada
Una de les altres crítiques que 
es van fer, sobretot a l’inici de 
la crisi, va ser no haver con-
finat territorialment aquelles 
zones de l’Estat espanyol més 
afectades pel coronavirus com 
podien ser Madrid o Catalu-
nya. Per Joe Brew, aquesta de-
cisió va ser “una oportunitat 
perduda, va ser desaprofitar 
una de les poques eines que 
tenim per fer front a aquesta 
pandèmia”. 
Segons aquest expert en epi-
dèmies, que el confinament 
territorial és una bona eina 
ho demostra l’exemple de la 
Conca d’Òdena, “jo que soc de 
Santa Coloma, tinc la sensació 
que aquesta decisió ha pogut 
salvar vides de persones del 
meu poble”, explica. I afegeix, 
“és un gran sacrifici per la gent 
de la Conca, un gran acte de 
solidaritat. És com dir, ho te-
nim fotut aquí i no volem que 
vagi malament fora”.

Arribar al pic de la corba no 
és cap victòria
“Parlar del pic com un repte 
o victòria és un error per mi. 
El fet d’haver arribat al pic no 
protegeix a ningú, és una sim-
ple observació numèrica. Està 
molt bé, perquè vol dir que no 

saturarem més als serveis sa-
nitaris, però al mateix temps 
hem de ser conscients que en-
cara hi ha molta gent no infec-
tada i que segueix havent-hi 
risc”, incideix en Joe. És per 
això que una de les seves pe-
ticions és gestionar bé les ex-
pectatives, que tothom sigui 
conscient que “això va per 
llarg”. Quan arribi el moment 
del desconfinament, a més, 
“s’haurà d’actuar amb intel·li-
gència i fent servir la tecnolo-
gia”. Per ell, això vol dir que no 
es podrà desconfinar tothom 
de cop, sinó que s’haurà de fer 
per territoris i també segons el 
grau de vulnerabilitat de cada 
persona, “sinó ens haurem de 
quedar tots confinats durant 
mesos”.

No són números, són per-
sones 
Quan es parla de números 
constantment, i encara més si 
es tracta de xifres elevades com 
és el cas del número de morts 
i infectats per coronavirus, es 
pot caure en l’error d’oblidar 
què representen aquestes da-
des. Darrere de cada número 
hi ha un nom: el Víctor, l’An-
na, el Josep o la Montserrat. 
“Seria un fracàs per nosaltres 
oblidar què representen totes 
aquestes barres o punts que 
dibuixem en mapes”, explica 
en Joe. I remarca que “quan 
es parla que estem contents 
perquè s’estabilitza la corba, 
no hem de deixar de tenir en 
compte que això vol dir que 
segueix havent-hi centenars 
de vides humanes en situació 
complicada”.
Per intentar representar-ho 
així, en Joe explica que fa dues 
setmanes, enlloc de fer un 
mapa amb punts grans o barres 
en va fer un de puntets, en què 
cadascun representava una de 
les persones mortes. Quan va 
intentar repetir aquest mapa 
fa uns dies, aquest no li servia 
de res, hi havia tants punts que 
no es podia distingir el fons 
del mapa. “Va ser molt impac-
tant per mi! És responsabilitat 
de tots recordar que això va de 
vides humanes”, conclou.

Tel. 93 803 59 06
COMANDES  PER WHATSAPP

652 228 828

Horari:
De 9.00 a 13.00

M. la Masuca Parada 124      
c/ virtut, s/n · Igualada

SERVEI A DOMICILI

Analitzem la crisi del coronavirus amb l’analista de dades Joe Brew
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PIA PRAT / LA VEU 

Carles Capdevila Marqués, Delegat del Rector pel Campus Universitari Igualada-UdL

El conseller Bargalló diu que els 
professors de les escoles no es-
tan de vacances i que continuen 

treballant. Com ho fan a la UDL en 
aquestes circumstàncies?
El professorat de la UdL està adaptant 
el temari pendent d’aquest semestre als 
formats no presencials, i s’han comen-
çat a impartir massivament classes per 
videoconferència, a més de les activitats 
d’avaluació continuada que l’estudiantat 
pot fer des de casa.

Les classes presencials han quedat 
paralitzades. Han implementat meca-
nismes per poder fer-les a distància?
Hem reforçat les eines del campus vir-
tual, especialment l’aula de videocon-
ferència Blackboard collaborate, on es 
pot reproduir, amb alguns avantatges i 
limitacions, la classe normal. D’unes 20 
sessions diàries estem actualment a més 
de 800, amb més de 4000 estudiants 
connectats diàriament.

S’avaluaran? I aquestes avaluacions 
tindrien el mateix valor que les altres?
Les activitats no presencials (treballs de 
curs, exercicis, problemes...) habituals 
s’avaluaran com de costum. Els exà-
mens convencionals s’estan adaptant. 
En algunes assignatures es fan orals, i 
altres estan utilitzant els mecanismes 
previstos al campus virtual. Comptem, 
en molts casos, amb poder complemen-
tar aquesta avaluació amb exàmens pre-
sencials a final de curs.

Com ha reaccionat el professorat en 
no poder fer classes presencials?
Molt positivament. Hi ha hagut un es-
forç generalitzat d’adaptació i estem 
convençuts que servirà perquè aquest 
semestre no es perdi, que és el punt que 
la UdL considera crític en aquestes cir-
cumstàncies.

És homogènia la tecnologia aplicada 
en totes les especialitats?
El que fa la UdL és posar un ventall 

d’eines a disposició (correu electrònic, 
xat, fòrums, videoconferència, una va-
rietat de formats per a activitats tele-
màtiques, una varietat de formats per 
a avaluació...) i cada docent incorpora 
aquelles que li resulten més útils per a la 
seva matèria.

Les carreres tècniques han de fer mol-
tes pràctiques. Com pensen fer-les?
En alguns casos les pràctiques presenci-
als se substitueixen per casos, simulaci-
ons o altres activitats que es puguin dur 
a terme durant el confinament. Aquelles 
que han de fer-se presencials i no poden 
ser substituïdes, s’hauran d’ajornar.

Com funcionen ara els serveis admi-
nistratius en els diferents centres? Te-
letreballen?
Des del primer dia, la pràctica totalitat 
dels serveis administratius van poder 
teletreballar. Només en alguns proce-
diments concrets no vam poder subs-
tituir el paper i durant uns dies algun 
personal es va haver de desplaçar a la 
universitat.

Les dates dels exàmens es veuran afec-
tades. Quina és la previsió que tenen  
a data d’avui?
Els primers parcials han hagut de ser 
reprogramats a formats no presencials. 
Quant als exàmens de final de semes-
tre, estem a  l’expectativa i no descartem 
que hi hagi alguns dies o setmanes d’en-
darreriment.

Inclouran tot el temari? Inclús el que 
no s’hagi pogut donar?
Hem demanat al professorat que se cen-
tri en les parts més essencials de cada 
assignatura, i que intenti fer almenys 
aquests. Si alguns temes menys impor-
tants o complementaris no s’acaben do-
nant, no hem de fer-ne un problema en 
la situació actual.

Està prevista alguna forma de recupe-
ració de temes pendents?

La idea és que, potser excepte algunes 
pràctiques fonamentals per a les com-
petències de les titulacions, i que neces-
sàriament s’hagin de fer presencials, a 
final de semestre no quedin temes pen-
dents d’impartir.

Hi ha molta preocupació per la Selec-
tivitat. Els alumnes de segon de bat-
xillerat estan pendents de com acaba-
ran el curs i com serà la prova. Quin 
consell els donaria?
La Generalitat i les universitats ja han 
anunciat noves dates per a les proves 
d’accés (7, 8 i 9 de juliol), i el compro-
mís que seran adaptades a la situació 
actual. La nostra recomanació és que els 
nois i noies de 2n de batxillerat aprofi-
tin aquestes setmanes per preparar-se 
el millor possible i afrontin les proves 
amb ganes i optimisme. El curs 2020/21 
ha de començar amb normalitat, per a 
ells i per a tothom.

En cas que la prova de la Selectivitat 
es retardi, com afectarà a les inscrip-
cions a la UDL?
Esperem que no hi hagi diferències en-
tre universitats, ja que totes afronten el 
mateix problema. Per tant, seria d’espe-
rar que la matrícula fos comparable a 
un any normal.

Està previst ampliar l’oferta de titula-
cions universitàries a Igualada?
Sí, el curs vinent la UdL iniciarà al Cam-
pus d’Igualada el Grau en Administra-
ció i Direcció d’Empreses. Aquest és un 
grau amb un altíssim nivell d’inserció 
laboral i que, al Campus d’Igualada, té 
un alt valor afegit. A més de la proximi-
tat entre el professorat i l’alumnat, que 
facilita un campus com el nostre, els 
estudiants de ADE tindran garantides 
les pràctiques en empreses al llarg de la 
carrera. I, a més, tindran la possibilitat 
d’obtenir una doble titulació internaci-
onal amb només quatre anys: la gradu-
ació en ADE per la UdL i el Bachelor 
of Business Administration per la Nó-

via University de Finlàndia. Aquesta és 
doncs una bona opció per aquells joves 
amb vocació empresarial.

El coronavirus afectarà d’alguna mane-
ra els plans de creixement a Igualada?
D’entrada, no afectarà als plans de 
creixement per al curs vinent. De tota 
manera, l’escenari econòmic general 
del país, i també mundial, que haurem 
d’afrontar després de la crisi, sí que pot 
afectar en alguna mesura el creixement 
públic, dins del qual cal emmarcar les 
noves accions de la UdL, incloses les 
que fem a Igualada. En aquest sentit cal 
remarcar que el creixement de la UdL 
al Campus d’Igualada també anirà lligat 
al compromís de la societat igualadina 
en la consolidació dels estudis existents 
i dels que iniciarem el curs vinent. Cal 
que el territori aposti per la oferta uni-
versitària al Campus d’Igualada. La 
presència de la UdL a Igualada té com a 
objectius, entre altres, fixar la població 
al territori, contribuint d’aquesta ma-
nera al reequilibri territorial i al desen-
volupament econòmic i social del seu 
entorn. 

Hi ha alumnes que tenen ja concedida 
una beca Erasmus. Creu que els que 
han hagut de retornar abans d’hora 
podran completar-la?
La majoria d’ells ens diuen que quan 
passi la crisi intentaran reincorporar-se 
per completar l’estada. És una mica avi-
at encara per saber si podran complir 
les expectatives.

Tel. 938 035 300 
igualada.info@udl.cat  
f CampusIGD 
t @campusigualada

Universitat de Lleida
Campus Universitari d’Igualada
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“El creixement de la UdL al Campus d’Igualada anirà lligat al compromís 
de la societat igualadina, la consolidació dels estudis existents i dels que 
iniciarem el curs vinent”



Es funda Moto Club Igualada i es construeix 
l’aeròdrom Igualada-Òdena
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Prova de motocròs a Igualada, l’any 1950. 
Autor: Ignasi Castelltort (AHCI)

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1959, va crear-se 
una de les entitats es-
portives més actives de 

la ciutat, el Moto Club Iguala-
da. Va ser el 10 de novembre, 
al Saló de Festes de la Granja 
Pla, sota la Presidència del 
Conseller d’Esports de l’Ajun-
tament Antoni Garcia Urge-
lés. Un grup d’igualadins cre-
ava aquell dia una Comissió 
Gestora per tal de fundar una 
Societat Esportiva-Motorista 
Social-Recreativa que hauria 
d’afiliar-se a la «Real Federa-
ción Motociclista Española».
El 20 de novembre es crea-
va oficialment el Moto Club 
Igualada a la Granja Pla, 
posteriorment local social. 
S’aproven els Estatuts pre-
parats por la Comissió Ges-
tora que seguidament es 
converteix en 1a. primera 
Junta Directiva, presidida per 
Saturnino Garcia Urgelés. 
Per tal de donar a conèixer a 
la Ciutat la creació de l’Entitat 
s’organitzà un Festival que va 
tenir lloc al Camp d’Esports 
de l’Ateneu. La gimcana va ser 
un èxit. Abans però, i a les Es-
coles Pies, es beneïa el Banderí 
del Moto Club Igualada pel 
Pare Segalés.
Aquests són altres fets desta-
cables de la història de l’enti-
tat, segons les seves pròpies 
informacions:
1960. En el decurs d’aquest 
any s’organitzen diferents 
gimkhamés, proves de regu-
laritat i Moto Ball. L’activitat 
es culmina amb l’organització 
de 1r. Motocross d’Igualada. 
Es crea el primer emblema de 
Moto Club del que n’és autor el 
senyor Joan Padrós i Monturi-
ol, en el qual es pot veure un 
esbelt motorista d’una ala en 
la que hi ha inscrites les lletres 
M.C.I.
1966 Consagració de l’entitat 
com organitzadora. El 2n. Mo-
tocross puntua pel Campionat 
de Catalunya. èxit econòmic i 
de participació. S’incrementa 
el preu de l’entrada en 1 pesse-
ta en benefici de la Creu Roja.
1962 Al passeig Verdaguer, 
i por primera vegada a Igua-
lada, s’organitza el 1r. Gran 
Premi Moto Club Igualada 
de Karts.

1959 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

1964  1a. Pujada a les Maio-
les «Trofeu Ocean» amb la que 
l’Entitat s’estrena en l’especi-
alitat d’automobilisme. Joan 
Fernàndez és el guanyador 
absolut amb un Porsche 2000. 
L’igualadí Julius Bernaus gua-
nya la categoría junior 75cc. 
amb una Derbi.
1967  S’inaugura la pista 
de Karts construïda en ter-
renys municipals situats a la 
vora de l’Aeròdrom i en base 
a 50.000 pessetes concedides 
per l’Ajuntament d’Igualada 
destinades per aquest fi per 
la Diputació de Barcelona. 
La carrera és guanyada pel pi-
lot del M.C.I. Càndid Bertran.
1968  Primera edició del 
Rally Ciutat d’Igualada.  
1969  La pràctica de la moto 
de fora carretera agafa em-
penta i el Moto Club no dubta 
gens a l’hora d’organitzar el 1r. 
Trial d’Igualada.
1974  Membres de l’Entitat 
organitzen l’expedició “Moto 
Igualada/Kilimanjaro” que 
durant 6 mesos recorre 40.000 
km. por terres d’Àfrica i el 26 
d’octubre assoleix el cim de 
6.010 m., rècord mundial d’al-
çada en moto.
1977  Diferents membres de 
los passades expedicions asso-
leixen el 25 de gener els 6.800 
m. en la muntanya de l’Acon-
cagua (7010 m.), nou rècord 
mundial d’alçada en moto, 
en l’expedició «Moto Iguala-
dina Aconcagua/Amazones». 
1979  L’especialitat del Tot 
Terreny, posteriorment ano-
menat Enduro, arriba a Igua-
lada, i ja des del 1r. Enduro de 
Castellolí els noms de Moto 

Club Igualada i del poble són 
coneguts arreu de Catalunya i 
posteriorment d’Espanya.
1985  Després d’algunes 
col.laboracions, aquest any 
Moto Club Igualada s’inicia 
en l’especialitat del 4X4, orga-
nitzant una prova puntuable 
per la Copa Catalana de 4X4. 
1987  MCI arriba a la fita 
més important fins avui en 
organitzar una prova puntu-
able pel Campionat d’Europa 
d’Enduro, l’ Enduro de Caste-
llolí, memorial Albert Costa. 
El Rally Anoia es consolida 

Parcmotor a Castellolí, però 
també a Igualada, en diferents 
modalitats.

Creació de l’aeròdrom
L’Aeròdrom d’Igualada-Òdena 
va ser construït en el període 
de la Guerra Civil espanyola 
com a camp d’aviació i d’en-
llaç per a l’exèrcit republicà. El 
1959 l’Ajuntament d’Igualada 
va comprar els terrenys i va 
ubicar-hi l’aeròdrom actual, 
amb el nom d’Aeròdrom Ge-
neral Pere Vives Vich, en ho-
nor d’aquest militar igualadí 
considerat el “pare” de l’aero-
nàutica espanyola.
L’aeròdrom està concebut per 
acollir activitats d’aviació es-
portiva, però darrerament 
també és utilitzat pels aparells 
d’extinció d’incendis. No obs-
tant això, la Generalitat de Ca-
talunya vol potenciar-lo per 
ajudar al desenvolupament 
de les comarques centrals i té 
la intenció de construir-hi un 
sistema aeroportuari amb tots 
els serveis necessaris per a les 
aeronaus. 
Ocupa una superfície de 33,8 
hectàrees. Disposa de dues 
pistes paral·leles: una d’as-
faltada i una altra de ges-
pa (una pista secundària de 
poc ús per als clubs), totes 
dues de 900 metres de lon-
gitud i quinze d’amplada. 
Cal destacar la celebració anu-
al de la Fira d’Aeronàutica Es-
portiva (Aerosport), de gran 
ressò internacional. Malaura-
dament, aquest any ha estat 
suspesa per la situació actual 
de confinament pel Covid-19 
a tot el país.

com una de les millors proves 
del Campionat d’Espanya i el 
Motocross d’Igualada, puntúa 
per al Campionat d’Espanya 
junior.
1996  El Trial de l’Anoia es 
celebra a Igualada, i Amos Bil-
bao es proclama Campió d’Es-
panya. Gran èxit d’assistència 
de públic, amb 9.000 especta-
dors.
Posteriorment, Moto Club 
Igualada ha continuat orga-
nitzant competicions molt im-
portants, més encara després 
de l’obertura del circuit de 
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obertura especial  Pasqua  

dissabte 11 d’abril 
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Els alcaldes de la Conca, junts en roda de premsa.

Un total de 85 
professionals 
sanitaris tornen a 
l’Hospital d’Igualada, i 
s’habiliten 50 llits més

La Conca acumula 140 morts el mes de març, 
un centenar més que la xifra habitual

L’Hospital d’Igualada ha po-
gut reincorporar ja 85 profes-
sionals sanitaris des que es va 
declarar el brot de la Covid-19. 
A més, des de dimecres tots 
els professionals d’aquest cen-
tre s’estant sotmetent a un test 
del SARS-Cov-2. Els primers 
a qui se’ls hi ha fet el test han 
estat aquells que estaven en 
quarantena arran d’haver estat 
en contacte amb algun positiu i 
els que obtenen resultats nega-
tius ja es reincorporen.
Es preveu que la xifra de recu-
peracions augmenti a mesu-
ra que es vagin coneixent els 
resultats i l’Hospital recuperi 
el personal que fins ara estava 
aïllat o que havia donat posi-
tiu. Diàriament es fan 100 tests 
als professionals. A més, des 
del passat 11 de març, s’han 
fet 42 contractacions directes 
de nous professionals sanitaris 
per reforçar l’assistència a la 
Conca i s’han destinat 180 llits 
de l’Hospital General de Cata-
lunya específicament per a pa-
cients d’Igualada i de la Conca 
amb 120 metges i infermers. 
També l’Hospital Universitari 
de Bellvitge treballa conjunta-
ment amb l’Hospital d’Iguala-
da per donar-li el suport neces-
sari per fer front a la pandèmia. 
S’està augmentant també la 
capacitat assistencial de l’Hos-
pital d’Igualada ja que perme-
trà l’obertura de 50 llits més 
al centre hospitalari. Alhora, 
l’Hospital també té capaci-
tat per créixer amb més llits 
quan es reincorpori més per-
sonal. La capacitat de creixe-
ment en la zona ambulatòria 
és de 25 pacients i l’àrea de 
consultes podria encabir fins 
a 20 pacients més.

REDACCIÓ / LA VEU 

Els alcaldes de la Conca 
d’Òdena -Marc Cas-
tells (Igualada), Maria 

Sayavera (Òdena), Jesús Juárez 
(Montbui) i Noemí Truchar-
te (Vilanova del Camí)- van 
comparéixer dimarts junts fí-
sicament en roda de premsa, 
en la qual s’ha fet un resum de 
les actuacions municipals i dels 
cossos sanitaris i de seguretat 
des que va iniciar-se el confi-
nament.
Al mateix temps, s’han donat a 
conèixer algunes dades interes-
sants sobre el volum de tasques 
relacionades amb l’atenció als 
ciutadans, i també de l’àmbit 
sanitari. Així l’alcalde Castells 
ha informat de dades propor-
cionades per Funerària Anoia, 
segons les quals aquest mes de 
març s’acumulen un total de 
140 morts, quan l’any passat 
eren 47 i la mitjana dels darrers 
cinc anys, 46. Això significa 

un augment del 200% respecte 
març de 2019. D’aquesta xifra 
de 140, 40 són oficialment víc-
times de la Covid-19, si bé del 
centenar restant podria ser que 
hi hagués un volum indetermi-
nat de persones que també han 
mort per la malaltia, però no 
se’ls ha diagnosticat.
Castells ha justificat la presen-
tació d’aquestes dades “perquè 
no es tracta d’alarmar, sinó 

alertar a la ciutadania que això 
que està passant és molt greu. 
Estem segurament en el pic de 
la pandèmia, el confinament va 
ser en el seu moment una bona 
decisió”, ha dit l’alcalde d’Igua-
lada. També han parlat els al-
tres alcaldes de la Conca. No-
emí Trucharte ha afirmat que 
“estem treballant plegats des 
del primer dia, i això perme-
trà que tots tinguin les matei-

xes oportunitats i garanties, als 
municipis només ens separen 
un carrer o molt poca distàn-
cia”. Per a Jesús Juárez “ara no 
es tracta de fer política, i ho 
estem fent bé. Necessitem sí o 
sí que arribin els tests ràpids 
al nostre territori”. Finalment, 
Maria Sayavera ha explicat 
que “som el municipi més pe-
tit de la Conca, però no ens 
sentim així”.

Montbui és la zona més perjudicada de la Conca, 
amb 707,7 de taxa de casos positius
El departament de Salut de la 
Generalitat ha publicat les da-
des del Covid-19 segons l’àrea 
geogràfica del país.
Les dades, actualizades a 1 
d’abril, marquen que Montbui 
és la zona més perjudicada de 
la Conca, amb 707,7 de taxa 
de Covid-19 per cent mil habi-
tants, i 67 casos positius.
Hi ha fins a 604 casos positius 
de Coronavirus a la comarca, 
amb una taxa de 493,7 per cent 
mil habitants. A destacar tam-
bé la taxa de 637,7 que registra 
l’ABS Igualada Nord, és a dir, 

aquelles zones d’Igualada on 
els seus ciutadans tenen adscrit 
com a centre de referència el 
CAP Igualada Nord a les Co-
mes. Cal esmentar el fet que les 
dades corresponen a Àrees Bà-
siques de Salut, que coincidei-
xen amb els municipis amb els 
casos d’Igualada, Vilanova del 
Camí i Montbui, però no en la 
resta, doncs agrupen diferents 
pobles de la comarca.
Podeu consultar les dades a 
http://aquas.gencat.cat/.con-
tent/IntegradorServeis/mapa_
covid/atlas.html

Atenent a les mesures extraordinàries aprovades pel Consell 
de Ministres d’avui 30/03/2020, on s’augmenten les mesures 
de prevenció, us informem que del 30 de març al 9 d’abril 
inclosos les oficines de l’Ajuntament romandran tancades.

Continuem oferint-vos l’atenció ciutadana via telefònica i 
online, prioritzant la gestió de compres d’aliments i productes 
farmacèutics. 
Moltes gràcies i disculpeu les molèsties.
Seguim treballant per vosaltres.

GRÀCIES
a tots els 

professionals 
que ho feu possible



“Tenim un problema 
de seguretat i de salut, 
i compte que ara que 

pot desembocar en una 
crisi social. Anem lents 

i tard”, diu Chacón
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Indignació d’alcaldes, sindicats i patronal per la postura del 
govern espanyol amb els treballadors confinats de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Boletín Oficial del Es-
tado de dimecres pu-
blicava una normativa 

que, a la fi, iguala els drets 
laborals dels treballadors 
confinats a la Conca d’Òde-
na que treballen fora, o vice-
versa, una de les demandes 
reiterades que havien fet els 
alcaldes i també la Unió Em-
presarial de l’Anoia, així com 
el govern de la Generalitat, 
des de que va començar el 
confinament, el 13 de març. 
Però, atenció, només impli-
ca als treballadors de serveis 
essencials i que no puguin 
fer teletreball i, com s’havia 
demanat, la norma és retro-
activa.
La Disposició Addicional 21, 
titulada “Incapacitat tempo-
ral en situació excepcional 
de confinament total”, ex-
plica que “amb caràcter ex-
cepcional, i amb efectes des 
de l’inici de la situació de 
confinament, i mitjançant el 
corresponent comunicat de 
baixa, s’estendrà aquesta pro-
tecció a aquells treballadors 
obligats a desplaçar-se de lo-
calitat i tinguin obligació de 
prestar els serveis essencials 
als quals es refereix el Reial 
decret llei 10/2020, sempre 
que s’hagi acordat el confina-
ment de la població on tingui 
el seu domicili i li hagi estat 
denegada de forma expressa 
la possibilitat de desplaçar-se 
per l’autoritat competent, no 
pugui realitzar el seu treball 
de forma telemàtica per cau-
ses no imputables a l’empresa 
per a la qual prestés els seus 
serveis o al propi treballador i 
no tingui dret a percebre cap 
altra prestació pública”.

Caldrà certificat 
municipal
La disposició publicada al 
BOE continua afirmant que 
“l’acreditació de l’acord de 
confinament de la població 
on té el domicili i la denegació 
de la possibilitat de desplaça-
ment es realitzarà mitjançant 
certificat expedit per l’ajun-
tament del domicili davant el 
corresponent òrgan del servei 
públic de salut. De la matei-
xa manera, la impossibilitat 
de realització de la feina de 
forma telemàtica s’ha d’acre-
ditar mitjançant un certificat 
de l’empresa o una declaració 
responsable en el cas dels tre-
balladors per compte propi 
davant del mateix òrgan del 
servei públic de salut”.

Malestar d’alcaldes 
i la consellera Chacón
La publicació al BOE ha pro-
vocat una gran decepció i 
malestar als alcaldes dels mu-
nicipis afectats i a la consellera 
d’Empresa, la igualadina Àn-
gels Chacón.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha indicat en roda de 
premsa que estem “molt de-
cebuts, pensàvem que el BOE 
resoldria el problema que te-

nen els treballadors confinats. 
Enviarem una carta al Secreta-
ri d’Estat de Seguretat Social i 
al ministeri de Treball que faci 
una rectificació a la disposició 
addicional 21 del real decret 
que s’ha publicat avui. No es 
resol el problema que tenen 
els treballadors no essencials 
que han d’anar a treballar a 
fora, o viceversa, i de manera 
retroactiva des del dia 13 de 
març, que són la majoria. No 
podem ara gastar les nostres 
energies en temes com aquest, 
davant la urgència sanitària 
que tenim, quan són de fàcil 
solució”.
Castells ha afegit que “hem re-
but moltes trucades de perso-
nes que es troben en aquesta 
situació. Han cobrat el salari 
de l’1 al 13, però no després, 
perquè l’empresa els diu que 
no han anat a treballar”.
En la mateixa línia, Àngels 
Chacón ha indicat tenir una 
“profunda decepció, que es 
deu a la recentralització de les 
competències que ha fet el go-
vern espanyol, i també a la ig-
norància de la situació real del 
territori que provoca el dis-
tanciament geogràfic. La so-
lució arriba tard, queden des-
protegits molts treballadors. 

Tenim malestar, que s’afegeix 
a d’altres situacions. Tenim 
un problema de seguretat i de 
salut, i compte que ara ve un 
problema que pot desembocar 
en una crisi social. Anem lents 
i tard”.
Per a la consellera, que viu 
confinada a la seva residència 
d’Igualada, “les mesures i ajuts 
que s’han fet estan molt bé, 
però els grans invisibles són 
les petites i mitjanes empreses 
del nostre país, de petits ta-
llers, del comerç. Algú pensa 
que si no cuidem aquest tei-
xit empresarial de la nit al dia 
tot tornarà a ser igual, quan 
s’aixequi el confinament? 
Cuidem amb mesures reals 
el nostre teixit productiu. És 
l’economia productiva la que 
genera riquesa per poder fer 
després mesures socials. A 
més, el decret de serveis es-
sencials té una particularitat 
per a Catalunya, i és que hi ha 
empreses que han reconvertit 
la seva activitat per  poder ser-
vir als serveis sanitaris o d’al-
tres, però no poden canviar la 
seva tipologia oficial i per això 
no se les considera essencials”.

Sindicats i Patronal
En línia similar, el sindicat 
Comissions Obreres conside-
ra que “hem de tenir en comp-
te que la Resolució de Confi-
nament era obligatòria des de 
les 00.00 h del dia 13 de març 
per a totes les empreses que no 

fossin les assenyalades com a 
essencials. Per això és impres-
cindible que es consideri situ-
ació d’Incapacitat Temporal 
aquesta impossibilitat d’acce-
dir al lloc de treball per a to-
tes les persones efectivament 
afectades, i que, segons la llei, 
sigui amb efectes retroactius.
Demanem als ajuntaments 
que accelerin la gestió amb to-
tes les empreses per emetre les 
certificacions per a tothom, 
fent una interpretació àmplia 
del criteri, i aplicant la retro-
activitat”.
Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia afirmen que “ens estem 
trobant en una situació d’in-
defensió i desprotecció molt 
gran per part de l’administra-
ció. Per una banda, el retard a 
l’hora de respondre i resoldre 
les preguntes i dubtes que te-
nen les empreses i treballadors 
de la comarca; i per l’altra, la 
manca d’unitat i claredat en 
les decisions, decrets i mesures 
que s’aproven: missatges am-
bigus i que venen en “comp-
ta-gotes”, i també redactats de 
forma excessivament ràpida, i 
sense tenir en compte moltes 
de les respostes”.

L’atur s’enfila a la comarca
Ahir es va conèixert que l’atur 
a l’Anoia puja a gairebé 7.900 
persones, una de les xifres 
més altes dels últims anys. 
Hi ha 512 aturats més, el 72% 
dels qual són de la Conca 
(Igualada, 215; Vilanova, 79; 
Montbui, 47; Òdena, 30).
En aquestes xifres no s’inclo-
uen els afectats per ERTO’s, 
doncs es considera que no 
estan a l’atur oficialment, sinò 
de forma temporal mentre no 
es supera l’estat d’alarma.



El Mercat de la Masuca, productes de proximitat i servei a domicili
PIA PRAT / LA VEU 

El mercat de la Masu-
ca està obert de 8 a 1. 
Quin servei s’ofereix a 

dia d’avui?
Degut a la situació que ha 
ocasionat la Covid-19, el Mer-
cat Municipal de la Masuca 
d’Igualada ha hagut d’adaptar 
els seus serveis i la seva funció. 
Així doncs, l’horari d’obertura 
actual és de 8:00 a 13:00 de di-
lluns a dissabte. Durant aquest 
període de temps, els clients 
poden anar a comprar al mer-
cat prenent les mesures pròpi-
ament establertes: mantenir i 
respectar la distància de segu-
retat d’entre 1,5 i 2 metres, i fer 
ús dels guants i de la màscara.
Per altra banda, a dia d’avui 
també s’ofereix el servei d’entre-
ga de comandes a domicili el 
qual permet, als clients que ho 
desitgin, fer la comanda als di-
ferents establiments via Whats-
App, telèfon, la pàgina web del 
mercat o mail. El funcionament 
d’aquest servei actual consisteix 
en agrupar per client les coman-
des realitzades a les diferents pa-
rades, i a mig matí o al final de 
la jornada laboral s’entreguen als 
domicili dels clients.
Aquesta iniciativa ha sorgit a 
partir de la col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Associació de 
botiguers del mercat.
Cal destacar que a hores d’ara ja 
són bastants els clients que han 
optat per provar aquest servei 
i la veritat és que n’estan força 
contents i agraïts.
La finalitat d’aquest servei es 
basa en en facilitar i agilitzar la 
compra dels nostres clients du-
rant aquest episodi de confina-
ment.
Segueixen funcionant les 42 
“parades” del mercat, i inclús 
aquelles que no són considera-
des parades com a tal (banc, bar, 

quiosc,…)? 
Tot i la situació que s’està vivint, 
la major part de les parades del 
mercat estan obertes exceptuant 
aquelles en què els propietaris 
no viuen a la Conca d’Òdena.
Els bars, les botigues de roba, les 
floristeries i el quiosc del mercat 
no poden dur a terme la seva ac-
tivitat pel fet de no ser conside-
rats serveis essencials. El quiosc 
del mercat sí que està obert.
El banc com CaixaBank sí que 
romanen oberts, però ofereixen 
serveis mínims i a porta tanca-
da, de manera que els clients 
poden entrar-hi d’un en un. Tot 
i això, el banc BBVA no roman 
obert.

Com poden els ciutadans be-
neficiar-se del servei que ofe-
reix La Masuca?
L’adaptació de l’horari laboral 
i la iniciativa d’oferir el servei 
d’entrega de comandes a domi-
cili proporcionen un gran ven-
tall de beneficis a la ciutadania 
de la nostra ciutat i rodalies.
En primer lloc, permeten evi-

tar el contacte i la mobilitat de 
les persones disminuint, així, 
les possibilitats de contagi. Per 
tant, si els ciutadans i ciutadanes 
necessiten quelcom, únicament 
han de demanar-ho i les perso-
nes responsables de repartir les 
comandes els ho portaran al seu 
domicili.
En segon lloc, afavoreixen la li-
mitació de l’activitat social de les 
persones considerades “grups 
de risc” (persones majors de 65 
anys o amb patologies cròni-
ques).
En tercer lloc, el fet d’adaptar 
l’horari laboral s’ha dut a terme 
per tal de reduir el nombre d’ho-
res que els botiguers es troben 
exposats davant del públic, així 
com també per a impedir les 
aglomeracions de persones.
En darrer lloc i més important, 
protegir la salut i el benestar de 
tots els ciutadans i ciutadanes.

Alguns tenen por dels produc-
tes de proximitat i diuen que és 
més segur comprar productes 
envasats, pesats, etiquetats i 

Montse Esquius, presidenta de l’Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca, ens explica com funcionen aquests dies
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amb el preu posat per cada ele-
ment. Com responeu a aques-
tes inquietuds? 
A dia d’avui i com a comerç de 
proximitat, nosaltres continuem 
garantint i complint les mateixes 
mesures sanitàries adoptades 
des de sempre. Cal destacar que 
al comerç de proximitat no li ha 
fallat mai l’abastiment del pro-
ducte alimentari fresc.
Degut a la situació que s’està 
vivint actualment, s’ha decidit 
extremar i augmentar les mesu-
res externes per tal de prevenir 
contagis entre els botiguers i els 
clients. És per aquest motiu que 
s’intenta evitar al màxim el con-
tacte botiguer-client fent ús de 
les mascaretes i els guants. Per 
tant, la prevenció la complim 
tant a l’hora de manipular com 
d’atendre els clients.
El públic té garantit els pro-
ductes alimentaris dels nostres 
establiments pel fet que les me-
sures sanitàries són iguals per a 
tothom i es compleixen tal i com 
estipula el departament de salut 
i la llei. És per aquest motiu que 
considerem que tothom es pot 
sentir segur i lliure d’escollir on 
vol anar a comprar.
 
Quins són els avantatges de 
comprar en un mercat muni-
cipal en un moment de confi-
nament i de reducció de movi-
ments?  
Situant-nos en aquest moment 
de confinament i de reducció de 
moviments, el producte alimen-
tari que els nostres clients reben 
és, com sempre, completament 
fresc. Nosaltres adquirim el pro-
ducte que hem demanat el ma-
teix dia des del punt d’inici del 
productor. A més a més, la du-
rabilitat del producte alimentari 
que oferim és molt llarga pel fet 
argumentat anteriorment.
Les comandes que ens encarre-
guen els clients es preparen de 

manera personalitzada, ja que 
tots i cadascun dels botiguers 
coneixem els gustos i les par-
ticularitats dels nostres clients. 
El moviment que li compor-
ta al client el fet d’encomanar 
una comanda és pràcticament 
inexistent, ja que aquest única-
ment ha d’entrar al mercat per a 
recollir-la i, en la major part dels 
casos, som nosaltres els qui por-
tem la comanda a domicili. Tant 
és així que el pagament es du a 
terme a través de vies telemàti-
ques.
Actualment, el Mercat Munici-
pal de la Masuca disposa d’una 
pàgina web la qual disposa 
d’una plataforma preparada per 
al comerç online afavorint, així, 
dos canals de venda. És a partir 
d’aquesta pàgina web que els 
clients encomanen les seves co-
mandes: www.lamasuca.cat
 
Hi ha algun tipus d’organització 
que permeti a la gent comprar 
productes de diferents parades 
i que els hi portin a casa?
L’associació de botiguers del mer-
cat ens hem organitzat per tal 
de preparar les comandes dels 
clients i entregar-les als domicilis. 
Tal i com hem citat anteriorment, 
les comandes es poden fer via 
WhatsApp, telèfon, la pàgina web 
del mercat i mail.
Prenent com a referència la pà-
gina web del mercat, els clients 
han d’entrar-hi, mirar el llistat 
de les parades adherides a la 
iniciativa, i contactar per telè-
fon, correu o WhatsApp a les 
botigues on compren habitual-
ment. Acte seguit, els botiguers 
del mercat reuneixen les co-
mandes que s’hagin fet a les di-
ferents botigues i les porten al 
domicili de cada client. L’entre-
ga es fa a mig matí o al migdia, i 
les comandes s’entreguen al dia 
següent, els dimarts, dimecres, 
dijous, divendres i dissabte.



Declaració en 
confinament
Com si res no hagués 

passat, estigués pas-
sant o hagi de pas-
sar, els responsables 

del Ministeri d’Hisenda han 
decidit tirar endavant la cam-
panya de les declaracions de 
renda i patrimoni, mantenint 
el calendari habitual, o sigui 
des de l’1 d’abril fins al 30 de 
juny, amb l’argument que la 
gran majoria de les declaraci-
ons resulten a retornar i això 
facilitarà la disponibilitat de 
liquiditat a les persones i fa-
mílies. De res han servit -fins 
al moment de redactar aquest 
article- les peticions de les as-
sociacions patronals, col·legis 
professionals i altres entitats 
d’allargar el termini, principal-
ment tenint en compte les li-
mitacions existents i les que es 
preveuen en els mesos d’abril 
i maig com a mínim, en bona 
part dels quals el confinament 
farà gairebé impossible donar 
compliment a la declaració 
amb les garanties habituals. La 
mateixa associació de tècnics 
funcionaris  d’Hisenda – el 
Gestha- ha recomanat que 
el termini s’allargui fins al 
30 de setembre, petició to-
talment justificada i que no 
impedeix que, qui ho desitgi, 
pugui presentar la declaració 
amb dret a devolució de for-
ma immediata. 

Doncs bé, ja hi tornem a ser. 
Ens toca complir novament 
amb l’obligació de presen-
tar la declaració de l’Impost 
sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques,  en aquest cas 
la corresponent a l’exercici 
2019, complementada en al-

guns contribuents amb la cor-
responent declaració de l’Im-
post sobre el Patrimoni.
La legislació aplicable és fona-
mentalment la mateixa, ja que 
no es van aprovar Pressupos-
tos Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2019, sinó que es van 
prorrogar els de l’exercici an-
terior, per cert aquests últims 
aprovats amb retard de més 
de mig any. De manera que 
algunes de les modificacions 
que van suposar aquells pres-
supostos de 2018 (deducci-
ons per escoles bressol, incre-
ments per família nombrosa, 
deduccions per cònjuge amb 
discapacitat, etc.) que sols 
es van poder aplicar parcial-
ment (5 mesos sobre 12), en 
l’exercici de 2019, en aquesta 
ocasió  ja es podran aplicar en 
la seva totalitat.

Per la mateixa raó, l’obligació 
de declarar quan s’han obtin-
gut rendiments de treball de 
més d’un pagador que en el 
2018 estava a 12.643 euros, 
passa a 14.000 per a l’exercici 
2019. No s’aprecien modifi-
cacions en els altres supòsits 
que ja obligaven a declarar en 
l’exercici anterior.

Però a falta de modificacions 
legals, una vegada més es pot 
considerar que es “legisla” a 
través dels models o impre-
sos per donar compliment a 
la declaració. Els tècnics del 
“Departament de gestió tri-
butària” en el seu afany de 
disposar de més i més infor-
mació, demanen moltes més 
dades de les que fins ara està-
vem acostumats.

Això es fa patent en la comple-
xa informació que es demana 
en l’apartat dels Rendiments 
de Capital Immobiliari i més 
concretament en aquells im-
mobles destinats a l’arrenda-
ment. Així podem veure que 
es demana nova informació, 
alguna de caràcter obligatori 
i altra de compliment volun-
tari (sota l’amenaça velada de 
rebre requeriment si no es fa-
cilita la informació).

Si l’immoble està cedit en ar-
rendament a un llogater que 
l’utilitza com a habitatge ha-
bitual, s’haurà de consignar el 
NIF de l’arrendatari, així com 
la data del contracte. Amb ca-
ràcter voluntari i per a tots els 
immobles arrendats,  es dema-
na complimentar un annex 
en el que s’han de consignar 
els NIF’S i els imports satis-
fets per diversos conceptes 
de despesa deduïble, com 
són les despeses de reparació 
i conservació, les despeses de 
formalització del contracte, 
les de defensa jurídica i les 
altres quantitats satisfetes o 
meritades per serveis perso-
nals. És de preveure que si les 
despeses deduïdes són d’una 
certa importància, no com-
plimentar “voluntàriament” 
aquest annex suposarà rebre el 
requeriment oportú amb totes 
les molèsties i retard que això 
suposarà.

Seguint amb els immobles ar-
rendats, tant locals com habi-
tatges, l’imprès demana una 
quantitat important de dades 
per fer el càlcul de l’amortit-
zació, dades de les que no es 

disposa fàcilment com és ara:  
Tipus d’adquisició de l’immo-
ble (Onerosa o lucrativa), data 
d’adquisició, valor cadastral, 
valor cadastral de la construc-
ció i cost d’adquisició, sepa-
rant l’import estricte de l’ad-
quisició, les despeses i tributs 
inherents a l’adquisició, l’im-
port de les millores efectuades 
fins l’any 2018, l’import de les 
millores efectuades l’any 2019. 
Totes aquestes mateixes dades 
també s’hauran de facilitar per 
calcular l’amortització dels 
immobles accessoris llogats 
conjuntament en el mateix 
contracte, com és ara les pla-
ces d’aparcament i els trasters.

Un altre capítol en el qual ad-
vertim modificació important 
en l’imprès, és en l’apartat 
de Rendiments d’activitats 
econòmiques en estimació 
directa, tant en la modalitat 
normal, com en la simplifica-
da, ja que es porta a terme un 
major desglossament tant dels 
ingressos com de les despeses. 
El detall dels ingressos com-
porta un desglossament de 9 

conceptes, mentre que en les 
despeses el desglossament és 
de 29 apartats. No veiem mo-
dificacions en el tema dels es-
borranys, però hem d’advertir 
que la seva confirmació i, per 
tant, la declaració presenta-
da és responsabilitat única i 
exclusiva del contribuent que 
fa la declaració, exposant-se 
doncs a les sancions opor-
tunes en cas d’inexactituds o 
dades incorrectes.

També creiem oportú insistir 
en esgotar totes les possibili-
tats que ens ofereix la legali-
tat vigent, principalment en 
l’aspecte de les compensa-
cions pendents d’exercicis 
anteriors, que poden prove-
nir de pèrdues patrimonials, 
bases imposables negatives, 
plans de pensions i altres. Per 
aquest motiu, creiem oportú 
recordar la conveniència de la 
intervenció d’un professional 
coneixedor no sols d’aques-
ta legalitat, sinó també de la 
interpretació jurisprudencial 
que se n’ha anat fent dels te-
mes més controvertits. 

Jaume Carles
 Economista. Gestor 

Administratiu. Assessor fiscal. 
GRUP CARLES 

@grup_carles
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S.PORTILLO / ADVOCAT 

El Real Decret-Llei 
9/2020, de 27 de març, 
pel que s’adopten me-

sures complementàries, en 
l’àmbit laboral, per pal·liar 
els efectes derivats del CO-
VID-19 (BOE 28.03.2020) 

En data dissabte, 28.03.2020, 
es publicà al BOE el Real De-
cret -Llei 9/2020, amb entra-
da en vigor el mateix dia:

1.- Prohibició d’acomiada-
ments col·lectius Covid-19
No es poden portar a terme 
ERO’s d’extinció de contrac-
tes (acomiadament col·lec-
tius) basats en conseqüència 
o per raons relacionades amb 
el Covid-19. 
No es diu pas que, de fer-se, 
esdevinguin nuls, cal inter-
pretar a les hores que serien 
improcedents, on hi cabria 
l’opció empresarial d’optar 
per satisfer la indemnització 
legal. 
Tampoc es prohibeixen els 
acomiadaments no col·lec-
tius, és a dir, els individuals, 
siguin procedents o improce-
dents.

2.- Contractes temporals 
afectats per un ERTO
No es poden extingir els con-
tractes de treball temporals 
afectats per un ERTO (sigui 
de força major o no) dels 
portats a terme com a con-
seqüència o raons relaciona-
des amb el Covid-19, quan el 
seu venciment escaigui dins 
del període de suspensió o 
reducció de jornada per raó 
d’un ERTO. 
Suposa una interrupció de la 

durada del contracte que es 
reprendrà a la fi de la situa-
ció suspensiva. Per tant, si un 
contracte temporal el tenim 
afectat per l’ERTO i finalitza 
la seva durada temporal dins 
de l’afectació de l’ERTO no 
es podrà encara extingir.

3.- Gestió de la prestació 
d’atur ERTO
Es trasllada a l’empresa l’obli-
gació de complimentar un 
seguit de dades que haurà de 
comunicar  telemàticament 
al SEPE , gestionant així en 

nom del treballador la pres-
tació d’atur. 
Si es tracta d’ERTO de força 
major s’imposa l’obligació de 
fer aquesta gestió a l’empresa 
en el termini de 5 dies a par-
tir del moment que es trami-
ta l’ERTO de força major. 
Si l’ERTO ja va ser trami-
tat abans del dia 28.03.2020 
el termini finalitza el dia 3 
d’abril de 2020.
Si es tracta d’ERTOS no de 
força major, el termini de 5 
dies serà a partir de la data 
que l’empresa comunica a 
l’autoritat laboral la decisió 
suspensiva o de reducció de 
jornada temporal.
Recordar que, encara que 
s’hagin afectat persones tre-
balladores en situació de ma-
ternitat/paternitat, incapaci-
tat temporal, etc., la inclusió 
al SEPE serà no ara, sinó 
quan estiguin d’alta. 

Si l’empresa no ho gestiona 
en el termini dels 5 dies, es 
considera conducta cons-
titutiva d’infracció greu. O 
sigui, obliga a fer una gestió 
que en bona part abans feia 
l’administració, en un termi-
ni quasi impossible o difícil 
per moltes empreses en les 
circumstàncies actuals (sen-
se oblidar que les assessories 
de les empreses estan ja prou 
col·lapsades amb ERTOS i 
consultes del tsunami) i a so-
bre sota sanció.
Tenint en compte que l’au-
toritat laboral competent (a 
Catalunya el Departament 
de Treball) quan es tracta 
d’ERTOS de força major l’ha 
d’autoritzar, és dir, ha de re-
conèixer que hi ha causa de 
força major, i ho ha de fer 
en el termini de 5 dies (altra 
cosa és que no ho fa en ter-
mini per saturació) i que ara 

s’obliga a l’empresa a, dins del 
mateix termini de  5 dies, ges-
tionar la prestació d’atur amb 
efectes de la força major (re-
troactius), això significa que 
l’empresa ha de portar a ter-
me aquella gestió d’atur sense 
que hi hagi cap resolució, ni 
tants sols per silenci admi-
nistratiu, relativa a si l’auto-
ritat laboral li ha reconegut 
o no que el seu ERTO és de 
força major. Si posteriorment 
resulta que l’autoritat laboral 
interpreta que l’ERTO no és 
de força major l’empresa pot 
ser sancionada, segons la vo-
luntat fraudulenta o gravetat 
que li apreciï l’administració 
actuant, però en tot cas si que 
haurà de retornar al SEPE 
tota la prestació d’atur con-
siderada improcedent que la 
persona treballadora hagi 
percebut, més diferències 
salarials i cotitzar tot aquell 
període, com si hagués treba-
llat. Poca broma.
Per tant molt en compte amb 
els ERTO’s de força major fets 
a la lleugera o forçant inter-
pretacions legals. No tot és 
forçà major, les raons de força 
major són (molt) limitades. 

El Real Decret-Llei 10/2020, 
de 28 de març, pel qual es 
regula un permís retribuït 
recuperable per a les perso-
nes treballadores per comp-
te aliè que no prestin serveis 
essencials, per tal de reduir 
la mobilitat de la població 
en el context de la lluita 
contra el COVID-19. (BOE 
30.03.2020)
En data oficial diumen-
ge 29.03.2020, realment 
ja de matinada del dilluns 
30.03.2020, es publica en 
el BOE el Real Decret -Llei 
10/2020, amb entrada amb 
vigor dia 29.03.2020:

1.-Permís retribuït obliga-
tori
Imposa (el RDL diu “disfru-
tarán”) un permís retribuït 
recuperable de caràcter obli-
gatori a les persones treballa-
dores per compte d’altri.

2.- A quines empreses afecta?
A aquelles empreses o entitats 
del sector públic l’activitat de 
les quals no hagi estat ja sus-
pesa el 14.03.2020 per raó del 
Real Decret 463/2020 de de-
claració de l’estat d’alarma.
S’exceptua a aquelles dels 
sectors que hagin estat qua-

Comentaris als Reals Decrets-Llei 9/2020 i 10/2020

No es poden portar a 
terme ERO’s d’extinció 
de contractes (acomia-
dament col·lectius) ba-
sats en conseqüència o 
per raons relacionades 

amb el Covid-19

és

és RENDA
2019

piera@gestoriagaltes.com

RENDA 2019
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lificats com essencials (veure 
annex del RDL en el BOE de  
29-03-2020 a la web boe.es)

3.- A quins/es treballadors/
res afecta?
- A les persones treballado-
res de totes les empreses que 
ja no estiguin suspeses o no 
estiguin qualificades com 
essencials o que no treba-
llin en divisions o línies de 
producció la qual activitat 
es correspongui amb sector 
qualificats com essencials de 
l’annex.
- No afectarà a qui ja té sus-
pès el contracte de treball per 
estar en situació incapacitat 
temporal o altres raons legals 
(naixement de fill, etc.).
- No afectarà a qui estigui 
afectat en un ERTO de sus-
pensió, però si és de reduc-

ció de jornada si l’afectarà en 
tant seria una persona treba-
lladora a jornada parcial. 
- No afectarà qui pugui se-
guir treballant en modalitat 
de treball a distancia (tele-
treball) o qualsevol altre mo-
dalitat que no sigui presenci-
al en el lloc de treball.

4.- Temporalitat: durada
Del 30 de març de 2020 al 9 
d’abril de 2020, inclosos.
Ara bé, el RDL recull que en 
aquells casos que resulti im-
possible interrompre de ma-
nera immediata l’activitat, 
les persones treballadores 
afectades podran treballar el 
dia 30.03.2020.

5.- Recuperació de les hores
Les hores no treballades, 
en tant és permís retribuït, 
per raó del permís imposat 
s’han de recuperar entre el 
dia següent a l’acabament 
de l’estat d’alarma fins el dia 
31.12.2020.
El RDL regula un extens ar-
ticle on centra la recuperació 
de les hores en la negociació 
entre els representants dels 
treballador, sindicats o ad 
hoc (comissions negociado-

res de tres representants dels 
treballadors escollits entre 
tota la plantilla), apartant 
així la negociació persona-
litzada (excepte per obvietat 
si l’empresa té menys de dos 
treballadors).  
Per extensió i urgència 
d’aquest treball no entro en 
el detall del procediment de 
negociació, però qui el vul-
gui conèixer el seu contingut 
és l’article 3 del RDL.

Recordatori final impor-
tant per a les empreses:
Vull aprofitar aquí també per 
recordar i advertir que, si bé 
l’ERTO de força major per-
met d’exonerar de cotitza-
ció, no vol dir que si es fa un 
ERTO de força major hi hagi 
obligació de no pagar aquella 
cotització; pot ser un ERTO 
de força major i l’empresa 
decidir pagar la cotització. 
Això ho dic perquè si més 
endavant, en concret dins 
del 6 mesos següents a la fi 
de la suspensió o reducció de 
jornada per raó l’ERTO de 
força major, l’empresa es veu 
abocada (o ja ho preveu ara 
possible) a fer un ERTO d’ex-
tinció (òbviament dels que sí 
es puguin fer, no dels que en 
el punt 1 hem comentat que 
no es poden fer) o extincions 
individuals, aleshores haurà 
de cotitzar les quotes que ha 
gaudit exoneració, perquè la 
Disposició Addicional Sise-
na del RDL 8/2020 ens diu 
que “Las medidas extraordi-
narias en el ámbito laboral 
previstas en el presente real 
decreto-ley estarán sujetas al 
compromiso de la empresa de 
mantener el empleo durante 
el plazo de seis meses desde 
la fecha de reanudación de la 
actividad” i l’exoneració de 
cotització és una mesura ex-
traordinària.

El RDL mposa un 
permís retribuït re-

cuperable de caràcter 
obligatori a les persones 

treballadores per 
compte d’altri.

Aquesta és possible-
ment la mesura més 
aclamada des del 

començament de la crisi 
del coronavirus. Finalment, 
després de diverses setma-
nes negant un tracte desfa-
vorable per a aquests col·lec-
tius, el Govern ha acceptat 
aprovar una moratòria de 6 
mesos sense interessos per 
al pagament de les cotitzaci-
ons a la Seguretat Social de 
pimes i autònoms, tot i que 
amb algunes condicions.
Així, l’Executiu ha decidit 
aprovar aquest ajornament 
de pagament de quotes així 
com el de el pagament dels 
seus deutes fins al 30 de juny 
d’aquest any, i una moratòria 
de les quotes pels dies treba-
llats de març. Tot això, sense 
interessos.
El Reial Decret aprovat di-
marts estableix que es fa-
cilitarà a les empreses i au-
tònoms la realització de 

gestions amb la Seguretat 
Social, el que permet a em-
preses i gestories utilitzar el 
sistema de remissió electrò-
nica de dades (RED) per a 
efectuar per mitjans electrò-
nics les sol·licituds i altres 
tràmits corresponents als 
ajornaments en el pagament 
de deutes, les moratòries en 
el pagament de cotitzacions 
i les devolucions d’ingressos 
indeguts de la Seguretat So-
cial.
Les empreses hauran de 
presentar sol·licituds indi-
vidualitzades per cada codi 
de compte de cotització on 
figurin d’alta els treballa-
dors respecte dels quals se 
sol·licita la moratòria en el 
pagament de les seves cotit-
zacions a la Seguretat i per 
conceptes de recaptació con-
junta.
Les sol·licituds de moratò-
ria s’han de comunicar a 
la Tresoreria General de la 
Seguretat Social dins dels 
deu primers dies naturals 
dels terminis reglamentaris 
d’ingrés corresponents als 
períodes de meritació per-
tinents, “sense que en cap 
cas procedeixi la moratòria 
d’aquelles cotitzacions el ter-
mini reglamentari d’ingrés 
hagi finalitzat amb anterio-
ritat a aquesta sol·licitud”. 
També s’estableix que els au-
tònoms que hagin suspès la 
seva activitat i passin a per-
cebre la prestació per cessa-
ment d’activitat i que no hi 
hagi ingressat a termini les 
cotitzacions socials corres-
ponents als dies efectiva-
ment treballats del mes de 
març podran abonar-fora 
del termini sense recàrrec.

Moratòria en les quotes 
a la Seguretat Social de 
pimes i autònoms

J.M.MORROS I ASSOCIATS, S.L.

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE - FISCAL - MERCANTIL
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Ja pots demanar hora trucant
 o per correu electrònic
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La Campanya de la Ren-
da i Patrimoni de 2019 
va començar dimecres 

1 d’abril, per a la modificació i 
presentació dels esborranys de 
les declaracions el termini es 
perllongarà fins al proper 30 
de juny, després de mantenir 
l’Agència Tributària el calen-
dari previst malgrat la crisi del 
coronavirus.
La campanya de la renda i 
patrimoni de 2019 arrenca 
amb l’obertura del termini de 
presentació de declaracions 
per internet, tant a través del 
programa renda Web com de 
l’aplicació mòbil de l’Agència 
Tributària.

En aquesta campanya, l’Agèn-
cia preveu rebre 21 milions de 
declaracions, de les quals 14,6 
milions seran a tornar per un 
total de 10.686.000 d’euros, 
unes quantitats que comença-
ran a desemborsar el 3 de juny. 
Uns altres 5,5 milions de decla-
racions resultaran a ingressar, 
per un total de 12.798 milions. 
L’Agència Tributària manté 
les dates de la campanya a les 
circumstàncies actuals tot i la 
petició dels tècnics d’Hisenda 
(Gestha) de estendre-la fins a 
finals de setembre perquè els 
contribuents rebin com més 
aviat seus devolucions, ja que 

el 70% de les declaracions sur-
ten a retornar i gairebé nou de 
cada deu, el 88%, es presenten 
línia, ha argumentat Hisenda. 
No obstant això, s’ampliaran 
els terminis i no es conside-
raran els incompliments. De 
fet, a partir d’avui divendres 
els contribuents començaran 
a rebre les seves devolucions 
en els casos que correspongui. 
En aquest sentit, prop del 70% 
de les declaracions surten a 
retornar, i les que surten a in-
gressar només es comencen a 
pagar al juny. Des de dilluns 
passat els contribuents poden 
subscriure’s a l’app de l’Agèn-
cia tributària i accedir a les 
seves dades fiscals a la pàgi-
na web de l’AEAT a través del 
sistema REN0, el certificat o 
Cl@ve PIN, així com en l’apli-
cació. A més, els contribuents 
poden sol·licitar el número de 
referència des del passat 6 de 
març. Des d’avui els usuaris 

podran gestionar les seves de-
claracions per Renda web, i de 
l’app, així com fer ús del servei 
telefònic d’informació tribu-
tària de Renda (901 33 55 33 
o 91 554 87 70), que roman-
drà actiu tot l’any. No obstant 
això, el termini per sol·licitar 
cita prèvia en el Pla ‘Le Llama-
mos’, pel qual l’AEAT truca a 
contribuent prèvia sol·licitud, 
s’ajorna i es podrà efectuar des 
del 5 de maig al 29 de juny, per 
Internet, per l’app’, o per telè-
fon automàtic (901 12 12 24 o 
91.535 73 26), en el qual tam-
bé es podran anul·lar les cites 
de campanya de Renda, així 
com per telèfon amb atenció 
personal (901 22 33 44 o 91 
553 00 71).
Igualment, des del 5 de maig 
hi haurà la possibilitat de 
sol·licitar cita prèvia per a la 
confecció de declaracions de 
renda de forma presencial a 
les oficines de l’AEAT i altres 

Renda 2019: ja es pot presentar la declaració online 
i es poden començar a rebre les devolucions

entitats col·laboradores, fins al 
29 de juny. 
L’inici de l’atenció presencial, 
amb cita prèvia, en oficines 
de l’Agència Tributària i altres 
entitats col·laboradores, com a 
comunitats autònomes, ajun-
taments o registres s’ha fixat 
per al 13 de maig.

Domiciliació i fracciona-
ments
En els casos de declaraci-
ons amb resultat a ingressar 
amb domiciliació en compte 
la campanya conclourà amb 
anterioritat, el 25 de juny. No 
obstant això, si s’opta per do-
miciliar únicament el segon 
termini de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físi-
ques, es podrà realitzar fins al 
30 de juny. El 29 de juny serà 
l’últim dia per sol·licitar cita 
prèvia per a atenció telefòni-
ca o en oficines i un dia més 
tard, el 30 de juny, finalitzarà 

el termini per presentar les 
declaracions, concloent així la 
Campanya de Renda i de Pa-
trimoni 2019. 
A més, els contribuents po-
dran fraccionar, sense interès 
ni cap recàrrec, l’import del 
deute tributari resultant de la 
declaració de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físi-
ques, en dues parts: la prime-
ra, de l’60% del seu import, en 
el moment de presentar la de-
claració, i la segona, de l’40% 
restant, fins al 5 de novembre 
de 2020, inclòs.

Exempts de declaració
No han de declarar els con-
tribuents que hagin obtingut 
en l’exercici 2019 rendes pro-
cedents exclusivament, en tri-
butació individual o conjunta, 
de rendiments íntegres de la 
feina amb el límit general de 
22.000 euros anuals quan pro-
cedeixin d’un sol pagador.
Aquest límit també s’aplicarà 
quan es tracti de contribuents 
que percebin rendiments pro-
cedents de més d’un pagador 
i concorri que la suma de les 
quantitats percebudes del se-
gon i restants pagadors, per or-
dre de quantia, no superin en 
conjunt la quantitat de 1.500 
euros anuals o que els seus 
únics rendiments de la feina 
consisteixin a determinades 
prestacions passives.  Queden 
exempts també els rendiments 
íntegres de la feina amb el lí-
mit de 14.000 euros anuals 
quan procedeixin de més d’un 
pagador, sempre que la suma 
de les quantitats percebudes 
del segon i restants pagadors, 
per ordre de quantia, superin 
en conjunt la quantitat de 
1.500 euros anuals. Els contri-
buents que obtinguin exclusi-
vament rendiments íntegres 
de la feina, de capital o d’acti-
vitats econòmiques, així com 
guanys patrimonials, amb el 
límit conjunt de 1.000 euros 
anuals i pèrdues patrimonials 
de quantia inferior a 500 euros 
tampoc hauran de declarar, 
entre altres casos

La campanya de la ren-
da i patrimoni de 2019 
arrenca amb l’obertura 
del termini de presen-
tació de declaracions 

per internet, malgrat la 
crisi del coronavirus

L’inici de l’atenció 
presencial, amb cita 
prèvia, en oficines de 
l’Agència Tributària i 

altres entitats col·labo-
radores s’ha fixat per al 

13 de maig.
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Les novetats fiscals del 
dia a dia, fan necessària 
una formació contínua, 

als efectes de poder asses-
sorar de forma professional 
als nostres clients. Cada cop 
més, cal analitzar de forma 
més personalitzada, la situa-
ció personal i patrimonial de 
les persones que ens visiten, 
per tal de poder oferir-los, 
una atenció més professiona-
litzada.
En aquest sentit doncs, cal 
estar al dia, de totes les no-
vetats legals, per tal de poder 
oferir el màxim assessora-
ment possible, amb el menor 
gravamen, i sempre dins de la 
legalitat vigent.
Algunes qüestions interes-
sants, i a vegades poc conegu-
des, son les que us  comentem 
en aquest article.
  
LA TRANSMISSIÓ D’ELE-
MENTS PATRIMONIALS 
PELS MAJORS DE 65 ANYS

La majoria de les persones 
que compren un habitatge 
i posteriorment decideixen 
vendre’l estan sotmeses a la 
fiscalitat, és a dir, a tributar 
pel guany obtingut en la ven-
da, per la diferència entre el 
valor de compra i el valor de 
venda, al tipus de gravamen 
corresponent.
Però pels major de 65 anys, la 
llei ha previst que no s’estigui 
obligat a pagar impostos per 
la venda d’aquell habitatge 
habitual. S’inclouen en aquest 
grup, aquelles persones ma-
jors de 65 anys i també aque-
lles persones que estiguin en 
situació de dependència seve-

ra o gran dependència.
Tindrà la consideració d’ha-
bitatge habitual aquell en que 
el contribuent hi resideixi 
durant un termini continuat 
de tres anys, i que tingui el 
ple domini de la mateixa. No 
s’admet la exempció en els 
supòsits en que hi ha un des-
membrament de la propietat 
(usdefruit o nua propietat). 
En cas de que per determi-
nades circumstàncies, no es 
resideixi en aquell habitatge, 
per haver-se traslladat a una 
residència, per haver-la dei-
xat desocupada,...continuarà 
tenint la consideració d’ha-
bitatge habitual, si no han 
transcorregut dos anys.
També tindrà la consideració 
d’habitatge habitual, i gaudirà 
de la exempció, aquelles an-
nexes o places d’aparcament 
(fins a 2), que s’hagin adquirit 
de forma conjunta amb l’ha-
bitatge (i que estiguin ubicats 
dins  del mateix edifici) .
Una altra exempció previs-
ta pels contribuents majors 
de 65 anys, és aquella per-
met aplicar la exempció, per 
la transmissió de qualsevol 
element patrimonial, sempre 
que l’import obtingut per la 
transmissió es destini a cons-
tituir una renda vitalícia.

RENDIMENTS DE TRE-
BALL OBTINGUTS A L’ES-
TRANGER

Sent cada cop més habitual 
que la gent es desplaci fora 
d’Espanya a col·laborar o 
treballar, encara que sigui 
amb caràcter temporal, i per 

Transmisió d’elements patrimonials per a majors de 
65  anys i rendiments de treball obtinguts a l’estranger

compte de l’empresa per la 
que treballa, la llei de l’IRPF 
preveu que en cas de ser re-
sidents a Espanya, i pels tre-
balls que es realitzin de forma 
efectiva a l’estranger, és a dir, 
que hi hagi un desplaçament 
a l’estranger, que ha de venir 
degudament acreditat, amb  
tota aquella documentació 
administrativa acreditativa 
del fets. 
Podran declarar-se com 
exempts els rendiments 
de treball corresponents a 
aquells dies, de treball rea-
litzat a l’estranger, i fins a un 
màxim de 60.000 €/any.
Cal preparar la documenta-
ció de forma molt acurada, 
i aportar-la juntament amb 
la declaració de la renda,  i 
de forma coordinada amb el 
departament corresponent de 
l’empresa contractant.
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El Departament de Polí-
tiques Digitals i Admi-
nistració Pública posa 

a partir d’avui a disposició de 
la ciutadania, en especial au-
tònoms i pimes, tot un seguit 
de recursos, programari, ser-
veis i eines digitals ofertes per 
diferents empreses del sector 
TIC per ajudar el teixit em-
presarial a aprofitar al màxim 
les eines tecnològiques per 
mantenir l’activitat i produc-
tivitat empresarial durant la 
crisi de la Covid-19.
Amb aquesta iniciativa, el 
Govern pretén minimitzar 
l’aturada de l’activitat arran 
del confinament i que aque-
lles empreses, autònoms o 
entitats que necessitin man-
tenir-la ho puguin fer a través 
de mitjans digitals que per-
metin treballar des de casa, a 
distància, i de forma segura.
Així, el Departament ha posat 
en marxa avui la pàgina ‘L’ofi-
cina des de casa’, que agluti-

na les iniciatives, productes i 
serveis oferts per les empre-
ses i les distribueix  per cate-
gories (treball col·laboratiu, 
e-Learning, seguretat, inte-
gradors, connectivitat, etc.) i 
cost (gratuït o amb descomp-
te superior al 25%). D’aquesta 
manera, la persona o empresa 
usuària pot cercar i accedir 
fàcilment al producte o servei 
que més s’ajusta a la seva de-
manda, veure’n la descripció 
i conèixer les indicacions que 
ha de seguir per gaudir-ne.
Actualment, a ‘L’oficina des 
de casa’, s’hi poden trobar fins 
a 33 recursos, des de sistemes 
i aplicacions que permeten 
habilitar de forma ràpida i 
segura mitjans per poder tre-
ballar de forma remota, eines 
i plataformes de treball col-
laboratiu, recursos d’emma-
gatzematge al núvol i serveis 
d’assesorament, suport tècnic 
i consultoria, entre d’altres.
Amb tot, ‘L’oficina des de casa’ 

Polítiques Digitals activa un banc d’eines digitals perquè 
ciutadania, pimes i autònoms puguin mantenir l’activitat 
durant la crisi de la Covid-19

és una web viva que s’anirà 
nodrint i ampliant amb les 
noves aportacions d’empre-
ses o entitats proveïdores de 
productes tecnològics o ser-
veis digitals que s’ajustin als 
requisits necessaris per for-
mar part d’aquesta iniciativa. 
En aquest sentit, la web in-

corpora un formulari perquè 
aquestes empreses puguin 
oferir nous recursos i eines 
de teletreball.
El conseller Puigneró ja va 
anunciar l’activació d’aquest 
banc d’eines digitals a dispo-
sició d’empreses i autònoms 
a la reunió telemàtica que va 

mantenir dijous passat amb 
les patronals i associacions 
empresarials de Catalunya 
per avaluar de quina manera 
les empreses poden aprofitar 
millor les eines digitals per 
minimitzar l’impacte de la 
crisi de la Covid-19 en el tei-
xit productiu.

El Departament de Tre-
ball, Afers Socials i 
Famílies ha posat en 

marxa un ajut, en forma de 
prestació econòmica, de fins 
a 2.000 euros per a les perso-
nes treballadores autònomes 
–persona física-, que acredi-
tin una reducció dràstica i 
involuntària de la seva fac-
turació com a conseqüència 
dels efectes del coronavirus 
en la seva activitat econò-
mica, i sempre que figurin 
d’alta en activitats de les que 

les autoritats sanitàries han 
decretat el tancament i no 
disposin d’altres fonts alter-
natives d’ingressos.
Aquest ajut compta amb un 
pressupost de 7,5 milions 
d’euros i preveu beneficiar 
unes 4.500 persones treba-
lladores autònomes.
Per accedir a aquest ajut, les 
persones treballadores autò-
nomes – persona física- hau-
ran d’estar donades d’alta al 
règim especial de treballa-
dors autònoms de la Segure-

tat Social (RETA), i amb do-
micili fiscal a Catalunya.
L’accés a l’ajut s’aconsegueix 
mitjançant l’acreditació de 
pèrdues econòmiques en el 
mes de març de 2020 en com-
paració amb el mateix mes 
de març de 2019. En el cas 
de les persones treballadores 
autònomes amb una antigui-
tat al RETA inferior a un any, 
la comparació es farà amb la 
mitjana de la facturació men-
sual des de l’alta al RETA.
El Departament atorgarà 

aquest ajut pel procediment 
de concurrència no compe-
titiva fins a l’exhauriment de 
la partida pressupostària que 
s’hi destini, i serà incompa-
tible amb qualsevol altre ajut 
destinat a la mateixa finalitat.
El Govern de la Generalitat, 
a través del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies, ha pres aquesta decisió 
com a resposta urgent a les 
persones que configuren el 
Treball Autònom de Catalu-
nya davant d’aquesta situació 

excepcional, que ha obligat 
a diferents autoritats gover-
natives a actuar en el confi-
nament i aïllament de per-
sones i activitats. Aquest fet 
impacta directament, amb 
previsibles pèrdues econò-
miques, en la prestació del 
servei de les persones treba-
lladores autònomes, ja sigui 
per manca de possibilitat de 
la prestació professional per-
sonalment o pel tancament 
de l’espai on es duu a terme 
l’activitat professional.
Està adreçat a les persones 
treballadores autònomes 
persona física inscrites en el 
règim especial d’autònoms 
de la Seguretat Social. No 
està adreçat als treballadors 
autònoms socis de societats 
mercantils, cooperatives o 
societats laboral, treballa-
dors autònoms col·labo-
radors, membres d’òrgans 
d’administració de societats, 
així com familiars de socis i 
religiosos.
L’ajut es podrà demanar a 
partir del dia 1 d’abril de 
2020, ja que per acreditar 
les pèrdues econòmiques es 
compararan els ingressos 
del març de 2020 amb els de 
març de 2019.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes
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“Ens en sortirem” 

Aquest ha de ser el 
leitmotiv de tots 
aquests dies i dels 

que vindran, encara que 
siguin tràgics i convulsos, 
difícils i poc nítids; però 
tot i això, no podem perdre 
l’esperança, tot i la incertesa 
i el colpejament de la CO-
VID-19 a la nostra comarca 
i a tots nosaltres, en tots els 
sentits. 

Una incertesa que arrosse-
guem des de la declaració 
del confinament a la Conca 
d’Òdena i que ens ha abocat 
a més i més dubtes i a una 
desprotecció i indefensió 
molt gran per part de les 
administracions, acorra-
lant-nos en un mur. Perquè 
al cap i a la fi, el que manca 
és la voluntat política.

Dins la zona confinada 
estem tots units. Ajunta-
ments, entitats, sindicats, 
associacions... estem en 
constant comunicació i en 
una única direcció. Però es-
taria bé veure que a fora la 
idea fos la mateixa.

“I ara què”, ens pregunten 
i ens preguntem. Vivim en 
un món canviant, i davant 
aquest nou paradigma, la 
incertesa ens colpeix i ens 
fa sortir de la nostra zona 
de confort. “Què passarà?” 
“Quines ajudes tindrem?” 
“Quina solució hi ha?”... 
Tant de bo poguéssim do-
nar resposta a totes les pre-

guntes que aquests dies ens 
fan arribar les empreses 
–micro, petites, mitjanes i 
grans- i als autònoms pro-
fessionals, però només fem 
que trobar-nos en decisions 
escrites a corre-cuita, de-
crets i mesures que s’apro-
ven tard, que estan redac-
tats de forma ambigua i que 
no acaben resolent el que 
nosaltres portem demanant 
des de fa quasi tres setma-
nes.  

Com a patronal comarcal 
tenim molt clar quin és el 
nostre exercici, el nostre 
deure és aquest: escoltar les 
vostres peticions, acompa-
nyar-vos i ser el lobby da-
vant l’administració. Hem 

demanat conjuntament 
amb la resta d’actors,tot un 
seguit de mesures a les au-
toritats competents,perquè 
ens donin la cobertura  le-
gal i seguretat per ajudar 
al teixit productiu i evitar 
que aquesta crisi sanitària –
que ja ha esdevingut també 
econòmica- sigui una crisi 
social amb repercussió di-
recta sobre les persones i 
les famílies. 

Estem al costat de les petites 
empreses que representen 
el 84% de l’economia de la 
comarca de l’Anoia; i tam-
bé protegim els autònoms 
professionals que donen 
serveis i que són els grans 
oblidats. Són un col·lectiu 

molt sensible i desprotegit 
davant aquesta situació. 
Nosaltres hem fet arribar al 
govern que ens doni soluci-
ons al respecte per fer front 
davant aquesta situació i fa-
rem tot el que estigui a les 
nostres mans per ajudar-los 
i no pararem fins a aconse-
guir-ho. Cal que pensem 
en ells: és el teixit produc-
tiu del territori, no els po-
dem perdre.  A ells i a tots 
vosaltres, que sapigueu que 
podeu comptar amb nosal-
tres, a través dels telèfons: 
93 805 22 92 – 602 253 527 
– 630 148 070 i per correu 
electrònic uea@uea.cat 

Davant tot això, també vull 
afegir que des de la UEA 

Joan Domènech
President de la Unió Empresarial  de l’Anoia

celebrem que en moments 
com aquest, surtin espur-
nes positives i humanes, on 
empreses i entitats de forma 
desinteressada col·laboren 
entre elles per al bé comú. 
Gràcies a totes elles per li-
derar iniciatives solidàries i 
de cooperació empresarial 
per fer front comú: algunes 
d’elles han canviat les seves 
línies de producció per aju-
dar a combatre aquesta cri-
si sanitària. 

Per tot això 
ens en sortirem, 

perquè estem 
tots junts i perquè 

tenim molta gent anò-
nima que treballa per-

què així sigui.

Al costat de 
les empreses

i els autònoms
Ens en sortirem!

Atenció i consultes:
De dilluns a divendres de 9h a 13h 

i de 15h a 18h a través de:
uea@uea.cat - 93 805 22 92 

602 253 527 - 630 148 070
www.uea.cat
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PIA PRAT / LA VEU 

En Ramon Vallès és un 
pilot d’avions nascut a 
Piera i resident a Igua-

lada. És pilot d’Iberia des de 
1998, i actualment coman-
dant de l’Airbus A340. Amb 
ell hem parlat de com afecta 
aquesta pandèmia mundi-
al que estem vivint al món 
del transport aeroportuari i 
quines mesures prenen tant 
els treballadors com els vi-
atgers quan es fa imprescin-
dible usar aquest mitjà de 
transport.

El New York Times ha fet 
un estudi dient que l’eina 
més poderosa per a l’expan-
sió del virus han estat els 
avions. Què en penses?
Els avions, com qualsevol 
altre mitjà de transport, faci-
liten la mobilitat de les per-
sones arreu del món. En la 
situació actual de crisi sani-
tària, és l’autoritat competent 
qui ha de mesurar el risc que 
implica aquest moviment de 
persones i restringir-ho, si és 
necessari.
Mentre hi hagi gent que ne-
cessiti desplaçar-se i els es-
tats no ho impedeixin, els 
avions seguiran volant, enca-
ra que lògicament s’ha reduït 
dràsticament el nombre de 
vols arreu del planeta per la 
manca de demanda.
Tinguem també molt pre-
sent que s’han enlairat vols 
per recollir famílies que són 
molt lluny de les seves cases 
i necessiten poder-hi retor-
nar. Som i donem un servei 
essencial en aquests casos.

Els avions són un espai re-
duït, pressuritzat i tancat 
on s’hi posa molta gent, a 
vegades per moltes hores. 
Com funcionen les mesures 
higièniques?
Les mesures higièniques i 
preventives més bàsiques 
s’han de dur a terme fora de 
l’avió. Es tracta d’un gest ín-
tim i personal, i actualment, 
d’autoresponsabilitat. És im-
pensable que dins d’un avió 
sigui el personal de vol qui 
hagi de gestionar-ho.
Dins l’avió les mesures pre-
vistes estan pensades per 
situacions sobrevingudes, 
però tot allò que puguem 
gestionar fora de l’avió abans 
d’iniciar el vol, cal dur-ho a 
terme. Fins i tot impedir que 
un passatger amb símptomes 
de contagi o qualsevol sospi-

ta hi pugi.
Actualment hi ha uns kits 
d’emergència i uns procedi-
ments específics en cas de 
sospita d’un passatger amb 
símptomes de coronavirus.

Aquests dies molta gent vo-
lia tornar a casa i potser te-
níeu el sentiment de fer un 
servei bàsic. Com ho heu 
viscut?
Ho vivim com una implica-
ció i compromís més vers la 
societat. Donem un servei 
important per a la mobilitat 
de les persones, i en aquests 
moments, seguint totes les 
recomanacions sanitàries, 
el nostre servei ha passat a 
ser essencial en algunes cir-
cumstàncies. Per tant, fem 
tot el possible per mantenir 
vols a aquells destins que 
més ho necessiten, sempre 
que les seves autoritats locals 
ens ho permeten.

S’han pres mesures especi-
als per evitar els contagis?
Les mesures s’han anat incre-
mentant d’acord amb l’evo-
lució de la crisi del corona-
virus. Lamentablement s’ha 
vist que anem per darrere, i 
en conseqüència també les 
recomanacions. Les tripu-
lacions ens protegim amb 
mascareta i guants. Els pas-
satgers haurien de fer el ma-
teix. Darrerament s’ha deci-
dit col·locar els passatgers 
amb una separació mínima, i 
finalment, s’ha arribat a pro-
hibir els vols a segons quines 
destinacions.
Vam començar amb recoma-
nacions, després van venir 
les restriccions i tot seguit 
les prohibicions. És el procés 
habitual quan cal endurir les 
mesures.
El que ningú dubta és que 
l’única garantia per evitar el 
contagi és el confinament to-
tal, però qui és capaç de con-
finar el planeta?. Darrere de 
tot això hi ha interessos eco-
nòmics que no podem passar 
per alt.

Hi ha molta gent que pateix 
quan puja a un avió. Digues 
què caldria fer per estar 
tranquils.
Si aquest patiment és fruit 
de l’angoixa de ser contagiat 
pels altres, o bé que siguis tu 
qui pugui contagiar els altres, 
el que caldria fer és evitar els 
desplaçaments innecessaris.
Ara bé, si es tracta d’un vi-
atge essencial, cal saber si la 

companyia aèria té les mesu-
res implementades de sepa-
ració dels passatgers.
Cal saber també quines me-
sures té previstes el país de 
destí per als nouvinguts. Es 
podria donar el cas que arri-
bessis a destí i que et posessin 
en quarantena les autoritats, 
o fins i tot que no hi pogues-
sis entrar pel tancament de la 
frontera, encara que aquest 
darrer escenari és improba-
ble doncs la companyia aèria 
ni tan sols hi podria volar.
Si parlem senzillament de 
por a volar en termes ge-
nerals, no cal patir. Tant les 
tripulacions com els aparells 
formem un binomi exquisit 
per anar d’un lloc a un altre 
amb seguretat. Si no fos així, 
jo tampoc hi pujaria.

En situacions com les actu-
als, amb un virus que no té 
barreres per expandir-se, 
creus que hem d’anar més 
a un món obert o a aixecar 
més barreres?
Els esdeveniments que periò-
dicament sacsegen la societat 
fan que tinguem la capacitat 
d’adaptar-nos a les circums-
tàncies.
Ara estem assetjats pel co-
ronavirus. L’any 2010 va ser 
el volcà finlandès Eyjafjalla-
jökull, i l’any 2001 els atemp-
tats gihadistes als EUA.
I l’aviació comercial mundi-
al segueix el seu camí, ferm i 
segur. Aquest cop no serà di-
ferent. L’única manera d’anar 
d’un extrem a l’altre del pla-
neta amb unes hores és dins 
d’un avió.
El món cada cop és més 
obert, i les barreres només 
cal implementar-les quan hi 

ha situacions que ho recoma-
nen per protegir-nos, però 
no per aïllar-se de la resta.
En circumstàncies d’ajut en-
tre països, l’aviació és més 
necessària que mai.

La majoria d’aeroports s’as-
semblen. Molts són funci-
onals i impersonals, altres 
volen ser la vista impactant 
d’un país que vol ser pode-
rós. Com es veu des de la ca-
bina de comandament d’un 
avió?
Res té a veure la visió de les 
instal·lacions aeroportuàries 
des de dins que des de fora.
Per al passatger es tracta de 
veritables centres comercials 
on hi podem fer i comprar 
de tot. Edificis dissenyats per 
prestigiosos arquitectes.
Per al pilot, es tracta d’una 
infraestructura, de dimen-
sions descomunals quan 
arribem a destins tan em-
blemàtics com Nova York, 
Los Angeles, Amsterdam, 
Londres, etc amb un nombre 
important de pistes, carrers 
de rodatge i estacionaments. 
En definitiva, tot allò que 
és essencial per a l’operació 
segura dels avions i els seus 
passatgers, i en ocasions, en 
situacions meteorològiques 
adverses que no es veuen des 
de l’interior de l’edifici termi-
nal.
És tot un món amb dues ca-
res, la comercial i l’operativa.

A vegades era més barat 
anar a Berlín, que el taxi 
per dur-nos a l’aeroport. És 
això normal?
No ho és gens ni mica. Però 
com tot, té una explicació.
En primer lloc, sempre hi ha 

tarifes i preus que són l’ham 
per atraure l’atenció del viat-
ger. Després cal llegir la lle-
tra petita, perquè hi podem 
trobar conceptes afegits que 
caldrà sumar al preu final.
Probablement, si dins un 
avió preguntéssim als passat-
gers quin preu han pagat per 
realitzar el mateix trajecte, 
quedaríem sorpresos de la 
diferència entre tots ells.
I en segon lloc, hi ha com-
panyies aèries que pacten 
subvencions amb els governs 
per operar des d’aeroports 
de baixa ocupació, que són 
clarament deficitaris de man-
tenir mentre no s’hi realitzen 
vols. D’aquesta manera, el 
preu del bitllet es reparteix 
entre la subvenció i el passat-
ger. També els costos opera-
cionals (taxes aeroportuàri-
es) en aquests aeroports són 
menors.
Fins i tot alguna companyia 
arriba a amenaçar d’abando-
nar les seves operacions d’un 
aeroport si se li neguen les 
subvencions.

Penses que les companyi-
es aèries podran mantenir 
els preus baixos després 
d’aquesta sotragada?
Ho faran. No en tinc cap 
dubte. Serà l’única manera de 
reactivar el mercat.  No esta-
ria ben vist per ningú que els 
plats trencats d’aquesta cri-
si sanitària la paguessin els 
clients.
Remuntar el vol serà costós i 
llarg, però ho farem.
Els primers implicats i afec-
tats serem els treballadors de 
l’empresa, que d’entrada pa-
tirem els ERTO anunciats… 
però ens en sortirem.

Ramon Vallès, pilot d’avió: “el nostre servei ha passat a ser 
essencial en algunes circumstàncies”



La Selectivitat 
es farà finalment 
del 7 al 9 de juliol

El Consell Comarcal no cobrarà les quotes de 
menjador, transport escolar, i l’Escola de Dansa
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La selectivitat que estava pre-
vista que es fes inicialment 
entre el 9 i l’11 de juny se cele-
brarà del 7 al 9 de juliol, mentre 
que la prova d’accés per a més 
grans de 25 i 45 anys es farà el 
20 i el 27 de juny. Les proves 
d’aptitud personal (PAP) per 
als graus d’Educació Infantil i 
Educació Primària que s’havi-
en de fer el 25 d’abril es progra-
men per al 19 de juny. 
No es tractarà d’una reducció 
de temaris, ja que els centres 
de batxillerat són autònoms 
en el disseny de la tempora-
lització dels continguts i acti-
vitats d’aprenentatge. Tampoc 
no significarà un canvi radical 
en la tipologia dels exàmens 
que professorat i alumnat co-
neixen, practiquen i esperen; 
qualsevol adaptació o flexibi-
lització en la tria entre opcions, 
allà on n’hi hagi habitualment, 
no pot allargar el temps de lec-
tura dels enunciats ni la dura-
da de l’examen. L’adaptació o 
flexibilització no es pot fer de 
manera universal i homogènia 
en totes les 29 matèries que són 
objecte d’examen.
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, en coordinació 
amb el Departament 

d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya, ha adoptat 
diverses mesures urgents per 
fer front a les conseqüències 
de la pandèmia generada pel 
coronavirus COVID-19. Ate-
ses les diferents situacions en 
què es troben els pagaments 
de rebuts, l’ens comarcal facili-
ta la següent informació.

S’ha carregat el mes de març, 
però es compensarà
Pel que fa als rebuts del servei 
de menjador escolar, els re-
buts del mes de març han es-
tat carregats de forma íntegra 
als usuaris per part de l’em-
presa adjudicatària del servei. 
El Consell, però, compensarà 
els dies de suspensió corres-
ponents als mes de març en el 
rebut del mes d’abril o els se-
güents.
En el capítol del transport 
escolar, pel que fa a tots els 

usuaris i usuàries de les Ru-
tes de Transport Escolar TNO 
(Transport No Obligatori), en 
què s’abona la quantia de for-
ma trimestral, s’informa que 
el càrrec en compte dels rebuts 
corresponents del segon tri-
mestre de curs escolar (mesos 
de gener, febrer i març), que ja 
s’havien processat quan es va 
produir la suspensió, i inicial-
ment s’havien de carregar l’1 
d’abril, es passaran al cobra-
ment l’1 de maig. 
L’import corresponent al perí-
ode de suspensió del mes de 
març (del 13 al 31 de març) 
serà compensat en el rebut 
que s’hagi de girar correspo-
nent al tercer trimestre del 
curs escolar (mesos d’abril, 
maig i juny), que en tot cas se-
ran calculats amb els dies efec-
tivament prestats. 
Pel que fa als usuaris que pa-
guen el servei de manera anu-
al, es farà d’ofici la devolució 
d’ingressos corresponent el 
període complert de suspen-
sió, una vegada aquesta s’aixe-
qui. En tot cas, s’insta a les fa-

mílies a no retornar els rebuts, 
ja que això produirà una falta 
penalitzada amb un recàrrec, 
que no es podrà compensar.

Escola de Dansa
Pel que fa a l’Escola de Dan-
sa, els rebuts corresponents al 
període del segon trimestre 
del curs escolar (gener, febrer 
i març) ja s’havien posat al co-
brament en el moment de pro-
duir-se la suspensió. Per tant, 
l’import corresponent al perí-
ode de suspensió en el mes 
de març (del 13 al 31), serà 
compensat en el padró que es 
passi al càrrec corresponent al 
tercer trimestre del curs esco-

lar (abril, maig i juny). Aquest 
padró del tercer trimestre es 
farà amb els dies efectivament 
prestats de servei, una vegada 
aixecada la suspensió del ser-
vei.
Tant en els serveis de menja-
dor i transport escolar, com 
també en el de l’escola de dan-
sa, el Consell Comarcal de 
l’Anoia es mantindrà pendent 
de l’evolució del curs actual, i 
es procedirà en conseqüència 
a les actuacions que determini 
el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, 
tant per a la represa de l’activi-
tat o interrupció del curs.

#quedatacasa
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Abacus dona productes educatius i 
d’oci a famílies vulnerables

REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat -em-
presa gestora del 
cicle de l’aigua als 

municipis d’Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí, Copons, 
La Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt- ha po-
sat en marxa un nou canal 
d’atenció directa amb els 
clients a través de la platafor-
ma de missatgeria Whatsapp. 
El número de telèfon al qual 
poden notificar incidències o 
formular consultes és el 681 
351 197.
En l’actual situació d’estat 
d’alarma per la pandèmia CO-
VID-19, Aigua de Rigat re-
força i facilita la comunicació 
directa amb les més de 30 mil 
llars de la comarca de l’Anoia 
a les quals presta el servei de 
subministrament d’aigua. Per 
això, la companyia atendrà les 
peticions de dilluns a diven-
dres, de 8.30 h a 16.30 h.
Aigua de Rigat ha elaborat un 
document de Preguntes i res-
postes sobre el servei d’aigua 
durant la crisi sanitària del 
COVID 19 que podeu consul-
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A bacus cooperativa ha 
fet una donació de 
productes educatius 

i d’oci destinats a les nenes i 
nens de famílies amb pocs re-
cursos de les localitats d’Igua-
lada i Vilanova del Camí, per 
contribuir a passar millor l’es-
tricte confinament al qual està 
sotmesa la població d’aquests 
dos municipis.
Els ajuntaments d’Igualada i 
de Vilanova del Camí parti-
cipen en la iniciativa i assu-
miran la tasca de redistribu-
ció dels productes a partir de 
l’establiment que la coopera-
tiva té a la ciutat d’Igualada. 
Aquests productes són bàsi-
cament jocs i joguina educa-
tiva, material per a treballs 
manuals, llibre infantil i pa-
perería i que estan valorats en 
40.000 euros.
Les autoritats sanitàries ca-
talanes van establir, el passat 
dia 13 de març, un confina-
ment molt estricte a la Conca 
d’Òdena, a l’Anoia, que inclou 
els municipis d’Igualada i Vi-

lanova del Camí, en detec-
tar-se una taxa de contagis 
per coronavirus SARS-Cov-2 
molt més elevada i agressiva 
que a la resta de Catalunya. 
Fundada l’any 1968, Abacus és 
una comunitat ciutadana de 
socis i sòcies de consum i de 
treball amb gairebé 1 milió de 
socis i sòcies de consum i 560 
socis i sòcies de treball, sota 
el model cooperatiu. Amb 
la voluntat de transformar 
l’experiència i el consum cul-
tural, educatiu i de lleure de 
manera cooperativa, respon-
sable i sostenible. 
Abacus aposta per dinamit-
zar el territori amb els seus 
50 establiments a Catalunya, 

València i Balears. La coope-
rativa és un referent de con-
fiança que busca l’impacte 
econòmic i el social de la seva 
activitat, apostant per la ges-
tió amb equitat, participació 
i sostenibilitat reconeguda el 
2018 amb la Creu de Sant Jor-
di concedida per la Generali-
tat de Catalunya i la Medalla 
d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajun-
tament de Barcelona. La co-
operativa compta amb una 
trajectòria de més de 50 anys 
apostant per la cultura, l’edu-
cació i el lleure cooperatiu. 
A Vilanova del Camí Abacus 
hi té instal.lada al seva central 
logística, al polígon industrial 
Pla de Rigat.
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À uria Cooperativa (Ta-
ller Àuria Coopera-
tiva SCCL) i Àuriafil 

(Fundació Privada per la In-
clusió Laboral Àuria) són cen-
tres especials de treball (CET) 
que ocupen persones amb dis-
capacitat. La primera entitat té 
les instal·lacions a Sesoliveres, 
a Igualada, i la segona, a Espar-
reguera (Baix Llobregat).  
L’empresa comunica que “arran 
de la situació de crisi generada 
per la irrupció del coronavirus 
ens trobem amb la impossibili-
tat de mantenir l’activitat labo-
ral, aquest impacte afecta en la 
seva totalitat a les seccions d’in-
dustrial i en gairebé un 85% als 
serveis externs,  els òrgans de 
govern de les respectives enti-
tats han aprovat la sol·licitud 
d’un Expedient de Regulació 
Temporal de l’Ocupació”. 
Ambdues entitats socials em-
pren aquest recurs d’excepci-
onalitat per poder “garantir la 
viabilitat de les empreses en el 
moment que es pugui retornar 
a la normalitat”.  Cal recordar 
que Àuria Cooperativa i Àu-
riafil són entitats amb missió 
social i sense ànim de lucre 
nascudes amb l’objectiu de ge-
nerar ocupació per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, 

tar a www.aiguaderigat.cat.
El nou canal d’atenció directa 
per Whatsapp se suma als al-
tres canals d’atenció no pre-
sencials a través dels quals els 
clients es poden comunicar 
amb la companyia:
- A través del web: https://
www.aiguaderigat.cat/ca/ca-
nals-de-contacte
- Avaries i incidències: 900 
100 365 (les 24 hores del dia, 
els 7 dies de la setmana)
- Tel. d’atenció comercial: 900 
100 364 (de dilluns a diven-
dres, de 8 h a 20 h)

Garantir els serveis 
i mesures de prevenció
Aigua de Rigat referma que 

els serveis de subministra-
ment i sanejament d’aigua 
estan plenament assegurats 
amb les mateixes garanties, 
qualitat i seguretat que fins 
ara. Els processos de tracta-
ment i distribució, així com 
els controls de qualitat, ga-
ranteixen la innocuïtat de l’ai-
gua subministrada i no es veu 
afectada per l’actual situació.
Aigua de Rigat ha imple-
mentat mesures preventives 
encaminades a protegir la se-
guretat sanitària de tot el seu 
personal, així com a assegurar 
el funcionament de les instal-
lacions. La companyia està en 
tot moment en comunicació 
amb les autoritats sanitàries. 

Aigua de Rigat posa en marxa un 
nou canal d’atenció per Whatsapp

Àuria presenta un Erto 
en els seus centres 
especials de treball

principalment.
Una mesura excepcional
La tramitació de l’ERTO fa que 
Àuria Cooperativa es vegi obli-
gada a regularitzar 328 per-
sones, del total de les 408 que 
ocupa regularment. La majo-
ria d’elles son ocupades en les 
plantes de serveis industrials, 
línies de producció cosmètica 
i equips de serveis no conside-
rats essencials. En el cas d’Àu-
riafil, aquest expedient afecta a 
148 treballadors dels 174 que 
ocupa regularment. El total, 
sumen 476 persones de les més 
de 800 que ocupa, en condi-
cions normals, el grup Àuria 
a través de les seves diferents 
empreses i entitats. 
Àuria agraeix la predisposició 
i voluntat de servei dels equips 
que mantenen alguns serveis 
considerats essencials com els 
de neteja d’equipaments pú-
blics o el manteniment i desin-
fecció d’algunes zones verdes. 
Pel que fa als serveis de suport 
a les persones, que es presten 
a través de la Fundació Priva-
da Àuria, centralitzats en bona 
part en les instal·lacions de 
l’Avinguda Andorra d’Igualada, 
se’n segueixen prestant per no 
desatendre les persones amb 
discapacitat o persones grans 
considerades col·lectius de risc i 
especialment vulnerables. 

Igualada, terra estimada

No vivim molt lluny de tu,
la família que aquí ens queda
i els amics, també ho puc dir,
podíem veure’ns amb freqüència.

Ja fa un quants anys
que estem fora,
no patim per la distància
potser més pels records.

Però... qui podia imaginar,
que un virus molt coronat
i de forma tan callada
per no dir-li “tan canalla” arribés,
com una maledicció
aquest virus tan cabró.

A l’arribar un any nou,
li diuen COVID 19

Ara que estem confinats
no podem entrar ni sortir,
creiem que us ho hem de dir
a tots els que esteu aquí.
Visca la mare que us va parir!!!

I és que tots els que estem fora
però ens sentim igualadins
sabem de la vostra força,
que lluitareu des de dins.

De cor estem amb tots vosaltres,
la “conca” portem a dins. 

Ànims, força i valentia,
fills i nets us ho demanen
Lluiteu per matar aquest virus
que ens està encongint el cor.

Des de fora us animem,
sabeu que tots junts lluitem.

I que recordi la història...
D’aquesta lluita desigualada
arreu del món arribada,
només el millor de tots i
de la nostra estimada.
Igualada.

Joan Noguera Ramón
Família: Noguera – Cortés

3 · fills Igualadins
2 . fills Barcelonins

5 nets, 4 netes i una en camí
Igualadins forans.

Barcelona 16/03//2020

Ens en sortirem



Enginyers voluntaris construeixen 
aquí respiradors per als pacients
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P oble Actiu, candida-
tura municipalista 
amb representació a 

l’Ajuntament d’Igualada, en 
un comunicat on emplaçaven 
el conjunt de forces políti-
ques representades als ajun-
taments de la Conca d’Òdena 
a reclamar a les administra-
cions superiors “la necessitat 
d’endurir les condicions del 
confinament” i aturar tota ac-
tivitat econòmica que no sigui 
essencial, la qual cosa va aca-
bar complint-se poc després 
en part amb l’ordre del govern 
espanyol, també s’ha mostrat 
crítica “davant l’estira-i-arron-
sa entre els governs, català i 
espanyol”.
La candidatura cupaire afir-
ma que “pensem que no és 
moment de passar-se la pi-
lota entre administracions. 
A Igualada i rodalia volem 
solucions ràpides i determi-
nades, perquè la greu situació 
d’urgència així ho demana, 
i no picabaralles. El govern 
espanyol pot decretar el ces-
sament d’activitat econòmica 
no essencial, però el govern 
de la Generalitat pot tancar 
els check-points per a mer-
caderies no essencials oberts 
pocs dies després del confina-
ment perimetral de la Conca. 
Tota mesura que permeti que 
només els treballadors essen-
cials surtin de casa és urgent i 
necessària, i reclamem tant al 
govern català com a l’espanyol 
que no deixin passar ni un dia 
més sense adoptar les mesures 
que ens permetrien evitar el 
màxim de contagis i millorar 
la situació sanitària.”

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de molts dies 
de treballar-hi, el 
Grup Territorial a 

l’Anoia del Col·legi d’Engi-
nyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Bar-
celona (Enginyers BCN) ha 
enllestit aquest dimecres el 
muntatge dels 30 primers res-
piradors de campanya fabri-
cats a partir dels dissenys fets 
pel col·lectiu del projecte Oxy-
GEN, i ara s’està pendent que 
l’Agència espanyola del medi-
cament l’homologui per po-
der-los distribuir el més aviat 
possible als centres sanitaris 
de la Conca d’Òdena que més 
ho necessitin.
Els respiradors han estat mun-
tats per un grup de nou engi-
nyers i altres col·laboradors 
voluntaris en una nau del polí-
gon industrial d’Igualada, seu 
de l’empresa Waterologies, que 
aquests dies ha deixat de ban-
da la seva activitat habitual –la 

tecnologia per al tractament 
d’aigües- i ha posat en marxa 
tota la seva maquinària i la 
xarxa de proveïdors per acon-
seguir les peces de metacrilat 
tallades a partir dels plànols 
dissenyats per l’equip d’Oxy-
GEN. 

Col.laboració de Doga
Pel que fa els motors, peça clau 
dels respiradors, els ha facilitat 
gratuïtament l’empresa d’auto-
moció Doga, amb seu Abrera 
i ben aviat també a Castellolí. 
D’altres peces que faltaven les 
han adquirit els mateixos en-
ginyers amb recursos propis i 
aportacions de material d’al-
tres col·laboradors. 
Tots ells hi estan treballant des 
de fa dues setmanes de mane-
ra totalment voluntària.

Iniciativa del grup Malla
Es tracta d’una iniciativa que 
s’emmarca dins el grup Malla 
de la Conca d’Òdena, impul-
sat per Igualada=Disseny i Ti-

canoia, que té com a objectiu 
coordinar els diferents projec-
tes que han sorgit dins la zona 
de confinament per ajudar al 
sistema sanitari, ja sigui im-
primint material en 3D o fa-
bricant-ne en petits tallers per 
tal d’obtenir peces com obre-
portes, viseres o ulleres pro-
tectores, a més de respiradors, 
entre d’altres.

Donació de MB Papeles 
Especiales de la Pobla
Enginyers BCN ha agraït la 
feina del Grup Territorial de 
l’Anoia del Col·legi, i ha anun-
ciat que l’equip també té en 
marxa un projecte de fabrica-
ció de mascaretes protectores 
fetes amb teixit i amb filtres 
de material paper fungible, 
gràcies a una important dona-
ció de paper de filtre feta per 
l’empresa paperera MB Pape-
les Especiales, que ben aviat 
es podrà fer públic i que resta 
només pendent de l’homolo-
gació d’Eurecat. 

Poble Actiu-CUP 
demana solucions i no 
“passar-se la pilota”

Tancament 
dels check-points
“El govern espanyol pot de-
cretar el cessament d’activitat 
econòmica no essencial, però 
el govern de la Generalitat pot  
tancar els check-points per 
a mercaderies no essencials. 
Reclamem tant al govern ca-
talà com a l’espanyol que no 
deixin passar ni un dia més 
sense adoptar les mesures ne-
cessàries.”
“Som conscients que la situa-
ció econòmica de moltes em-
preses i famílies és molt greu, 
que el sacrifici és  gran, i per 
això exigim també un major 
compromís de les adminis-
tracions en mesures legals i 
de suport econòmic, algunes 
de les quals ja hem proposat a 
l’Ajuntament d’Igualada.” 
Des de Poble Actiu reiteren 
“l’agraïment als veïns de la 
Conca confinats, als professi-
onals sanitaris i d’altres serveis 
que aquests dies s’arrisquen 
per mantenir allò que és es-
sencial per que la vida conti-
nuï. Però el millor reconeixe-
ment a la seva tasca ara ha de 
ser l’esforç de tots per aturar 
l’economia productiva no es-
sencial i posar la salut per da-
vant de tot,” clouen.
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REDACCIÓ / LA VEU 

El coordinador general 
de Creu Roja Cata-
lunya, l’igualadí En-

ric Morist, ha explicat que 
s’ha detectat un augment en 
la demanda d’usuaris dels 
bancs d’aliments de la Conca 
d’Òdena. Es tracta, sobretot, 
de “persones que ja estan dins 
d’un Erte a l’empresa on tre-
ballen i tenen angoixa perquè 
no saben si cobraran, també 
treballadors que cuidaven 
persones grans o netejaven a 
cases… No faltarà abastiment 
d’aliments per a totes les per-
sones vulnerables, ho garan-
teix la Creu Roja i els qua-
tre ajuntaments de la Conca 
d`Òdena, que ningú no tin-
gui cap dubte·
Morist també ha afegit res-
pecte les targetes menjador, 
que “s’ha completat la distri-
bució sense problemes, si hi 
ha pròrroga de l’estat d’alar-
ma, s’aniran recarregant. Que 
no es llenci la targeta, sobre-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia segueix recla-
mant respostes en quant 

a la situació generada pel CO-
VID-19, refermant l’aposta de 
l’entitat empresarial per la de-
fensa de les necessitats de les 
empreses i treballadors i treba-
lladores del territori.
En aquest sentit, la UEA ha tras-
lladat una petició formal al Go-
bierno de España i a la Generali-
tat de Catalunya, exposant quina 
és la situació que aquesta crisi ha 
generat tant a nivell econòmic i 
empresarial a la comarca, por-
tant l’economia local, comarcal 
i també nacional a una situació 
sense precedents. “Les empreses 
afectades pel confinament de la 
Conca d’Òdena s’estan veient 
obligades a prendre decisions 
molt complexes que els impli-
quen tancar, canviar l’activitat o 
transformar la seva manera de 
funcionar; així com també, mol-
tes d’elles es plantegen si podran 
sobreviure a aquesta situació ex-
cepcional o què passarà amb els 
seus treballadors”, diuen des de 
la patronal de la comarca.
L’entitat reclama que el govern 
espanyol “aprovi i autoritzi” la 

La UEA insisteix en més 
atenció dels governs

resolució de la Generalitat que 
donarà resposta a la situació 
d’incertesa dels treballadors que, 
per no poder sortir o accedir a 
la zona confinada, no poden tre-
ballar però no poden comptar 
amb una baixa laboral.
Des de l’entitat es recorda en la 
mateixa petició als governs, que 
a la comarca de l’Anoia hi ha un 
total de 3.230 empreses, el 60% 
de les quals es troben dins el 
confinament, un total de19.782, 
amb pèrdues que oscil·len entre 
el 20% i el 95% o la totalitat els 
ingressos. Així es desprèn de 
l’enquesta elaborada des de la 
UEA per tal de conèixer l’estat 
i les principals necessitats de les 
empreses, i les mesures que es-
tan adoptant. Dels resultats es 
veu especialment preocupant 
la situació en la que es troben: 
a banda de mesures diverses 
com vacances dels treballadors, 
reducció temporal de la plan-
tilla o treballar parcialment i a 
porta tancada, la gran majoria 
ha hagut d’adoptar mesures més 
dràstiques, i encara que més de 
la meitat (52%) han optat pel te-
letreball, no n’hi ha hagut prou i 
una bona part d’aquestes i altres 
empreses, 115, ja han presentat 
un ERTE (el 48% ).

REDACCIÓ / LA VEU 

Bèrgamo és una ciutat d’Itàlia, 
capital de la província homò-
nima, a la regió de la Llombar-
dia, a uns 40 km al nord-est de 
Milà. Té 120.694 habitants. Va 
ser una de les primeres ciutats 
italianes en ser confinades, 
com després ha passat a Igua-
lada. L’alcalde Marc Castells 
ha anunciat que s’han comen-
çat contactes amb aquesta ca-
pital transalpina amb la idea 
de compartir accions i “apren-
dre d’una ciutat que fa temps 
que lluita confinada, nosal-

Igualada contacta amb 
Bergamo i Lecco, també 
ciutats confinades

tres som la Bèrgamo catala-
na. Parlarem, en companyia 
de la Creu Roja, amb l’alcalde 
Giorgio Nori, per compartir 
informació”. Castells també ha 
parlat amb l’alcalde de Lecco, 
Virginio Brivio, ciutat ager-
manada amb Igualada i també 
a la Llombardia. 
L’alcalde ha tingut parau-
les d’agraïment també per a 
“molts particulars i empreses 
que ens estan ajudant, especi-
alment la comunitat xinesa, i 
les empreses i entitats Funosa, 
Fontanellas i Martí, Abacus, 
Nissan, Garmin o Rotary. 

Augmenten les demandes als Bancs 
d’Aliments de la Conca

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls alcaldes de la Conca 
han enviat una carta a 
la direcció de l’empresa 

“Correos” per a que reobri els 
seus centres a les poblacions 
d’Igualada, Òdena, Vilanova 
del Camí i Santa Margarida 
de Montbui.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha indicat que 
“aquest és un servei essen-
cial, perquè es dona el cas 

tot, es carregaran els diners a 
la mateixa targeta”. 
Creu Roja també ha indi-
cat que s’estan duent a terme 
sense incidències les visites 

a domicilis de famílies amb 
necessitats especials, i també 
està funcionant molt bé el re-
partiment de gas butà a famí-
lies vulnerables”.

Demanen la reobertura 
de les oficines de Correus

que moltes empreses reben a 
principis de mes talons o girs 
postals a través de Correus, 

i no poden anar a buscar-los 
perquè l’oficina està tancada”.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56
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21 persones han mort des de l’inici de 
la crisi a la residència de Capellades, 12 
havent donat positiu per coronavirus
CAPELLADES / LA VEU 

Aquest passat dimecres 
la Fundació Priva-
da Consorts Guasch 

confirmava la mort de 21 per-
sones residents des de l’inici 
de la crisi sanitària el passat 12 
de març, 12 de les quals havien 
donat positiu per coronavirus.
La situació d’epidèmia provo-
cada pel Covid-19 obliga la 
Fundació Consorts Guasch 
de Capellades a mantenir me-
sures d’aïllament pels casos 
declarats de coronavirus i d’al-
tres que presenten símptomes 
entre alguns dels seus usuaris.
Aquest dimecres, 10 persones 
seguien aïllades a la residèn-
cia, sota la supervisió del CAP 
que en fa un control continu 

de les afectacions , i el propi 
servei d’infermeria i metge del 
centre.
El patronat i tot l’equip de pro-
fessionals fan arribar “el més 
sentit condol a totes les seves 
famílies”. D’aquests decessos, 
expliquen des de la fundació, 
7 persones han mort per cau-
ses naturals, 12 havien donat 
positiu i a 2 no se’ls va arribar 
a fer les proves.
Davant la impossibilitat de 
rebre visites i extremar les 
precaucions, l’equip humà del 
centre manté les comunica-
cions per videoconferència 
i trucades entre usuaris i els 
seus familiars.
Cal recordar que Capellades, 
malgrat no trobar-se sota la 
zona de confinament total de 

la Conca d’Òdena, es troba a 
molt poca distància i l’Hos-
pital d’Igualada ha estat, fins 
ara, el de referència.
La Fundació privada Con-
sorts Guasch, expliquen, “es 
mostra commoguda per l’im-
pacte que aquesta epidèmia 
està deixant entre nosaltres”.
I afegixen que, “una vegada 
més, agraïm enormement la 
vocació de servei dels pro-
fessionals del centre, de les 
autoritats locals, de les fa-
mílies i dels veïns i veïnes de 
Capellades. “volem recordar 
també que l’única manera 
d’evitar nous contagis, ara 
per ara, és seguir amb l’estat 
de confinament i evitar tants 
contactes com sigui possible”.

REDACCIÓ / LA VEU 

La Conca d’Òdena pa-
teix un dels episodis 
més greus d’aquesta 

crisi sanitària provocada per 
la pandèmia del coronavirus 
COVID-19, que afecta a tot 
el món en general però que al 
nostre territori es manifesta 
malauradament d’una forma 
més intensa. Tant és així, que 
en la compareixença del pas-
sat dimarts, els alcaldes dels 
quatre municipis confinats 
explicaven que durant el mes 
de març, havien mort 140 
persones entre Igualada, Vi-
lanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui i Òdena, 
quan la mitjana dels darrers 5 
anys era de 45 persones mor-
tes en el mes de març.
Per aquest motiu i com a re-
coneixement de dol i d’escalf 
als directament infectats i 
a les seves famílies i amics, 
l’ajuntament d’Òdena ha de-
cretat a partir del dilluns 

dia 30 de març, i fins que la 
situació ho aconselli, totes 
les banderes de l’edifici de 
l’Ajuntament ondegin a mitja 
asta en senyal de dol i alhora 
d’acompanyament a tots les 
ciutadans de la Conca d’Òde-
na que pateixen els efectes del 
coronavirus COVID-19.
 
Les banderes de l’Ajunta-
ment de Calaf i el Castell, 
també a mig pal
L’Ajuntament de Calaf va fer 
públic dilluns un decret d’al-
caldia on declara dol oficial al 
municipi fins a l’aixecament 
de l’estat d’alarma decretat 
amb motiu de la pandèmia 
COVID – 19.
Amb aquest gest vol mostrar 
la condolença i la solidaritat 
d’aquest consistori i de tots 
els veïns de Calaf a les famí-
lies de les víctimes i per això, 
les banderes de la Casa Con-
sistorial i del Castell de Calaf 
onejaran a mitja asta durant 
el temps de dol oficial.

Les banderes d’Òdena i 
Calaf onegen a mig pal 

L’Ajuntament posa a disposició dels 
veïns els materials necessaris per 
fabricar 11.000 mascaretes
MASQUEFA / LA VEU 

La crisi sanitària pel co-
ronavirus està fent no-
vament palesa la faceta 

més solidària i altruista dels 
masquefins. Així, treballadors 
de la Brigada Municipal i un 
grup de voluntaris format per 
una cinquantena de veïns del 
municipi s’han organitzat per 
a fabricar unes 11.000 masca-
retes casolanes que serveixin 
com a protecció bàsica contra 
el coronavirus per a totes aque-
lles persones que ho requerei-
xin; principalment, gent gran i 
persones de col·lectius vulne-
rables.
Els materials necessaris per a 

poder confeccionar les masca-
retes provenen de les donaci-
ons de diverses empreses locals 
i del territori, a qui l’Ajunta-
ment de Masquefa agraeix la 
seva implicació. En aquest sen-
tit, el consistori ha distribuït 
entre la Brigada Municipal i 
el grup de voluntaris aquests 
recursos materials; i un cop 
elaborades, l’Ajuntament dis-
tribuirà les 11.000 mascaretes 
-7.000 de les quals seran d’un 
sol ús; i 4.000, de tela- entre:
Comerços de la vila que ho 
sol·licitin i aquells que restin 
oberts durant l’estat d’alarma, 
treballadors municipals que 
realitzen tasques al carrer i ve-
ïns que ho sol·licitin.

Elena Fernández, regidora 
de Salut Pública, explica que 
“accions com aquesta ens re-
corden que el suport de la po-
blació i el seu compromís són 
vitals i imprescindibles per a 
superar aquesta situació tan 
complicada i fer-ho com un 
poble encara més unit, ferm, 
preparat i cohesionat”; i avança 
que “aquesta i d’altres iniciati-
ves solidàries complementen 
el treball diari i continuat que 
des de l’Ajuntament i des del 
serveis d’emergència duem a 
terme per a atendre i donar 
resposta a totes les necessi-
tats dels veïns, especialment 
els dels col·lectius més vul-
nerables”.

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
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EL BRUC / LA VEU 

Un poble que obre 
els braços per com-
partir el passat, el 

present i el futur, això és la 
Festa del Timbaler. Des de 
fa molts anys, el primer cap 
de setmana de juny, el Bruc 
recorda els fets històrics del 
1808. I ho fa des de la cultu-
ra de la pau i la solidaritat.
Els carrers del Bruc s’omplen 
de teatre popular, de firai-
res i jocs tradicionals per a 
nens, de mercat d’època, de 
desfilades de grups de recre-
ació històrica, trabucaires, 

timbalers, tot fa que sigui un 
cap de setmana històric. 
Aquest any, davant la crisi 
sanitària que estem vivint, 
s’han vist obligats a can-
cel·lar la Festa del Timba-
ler 2020. En un comunicat 
expliquen que “aquest any, 
ens hem de cuidar tots que-
dant-nos a casa. L’organit-
zació d’aquest gran esde-
veniment és complex i de 
difícil gestió amb aquestes 
circumstàncies, motiu pel 
qual hem hagut de prendre 
aquesta decisió. Ens quedem 
a casa, i organitzem l’edició 
2021, ens veiem aviat!”

Es cancel·la la Festa 
del Timbaler del Bruc 
d’aquest any

L’Ajuntament de Calaf alerta del perill 
dels abocaments de residus a la via 
pública
CALAF / LA VEU 

Coincidint amb l’inici de 
la declaració de l’estat 
d’alarma i el confina-

ment domiciliari, la deixalleria 
de Calaf es va tancar i per tant, 
no s’hi poden transportar els 
residus voluminosos. Tot i 
això, hi ha gent que està apro-
fitant per fer neteja i buidatge 
de trastos vells del domicili i els 
abandona a la via pública.
Des de l’Àrea de Medi Ambi-
ent de Calaf recorden que els 
abocaments a la via pública 
no estan permesos mai, però 
ara a més, poden suposar un 
perill per a la salut pública. 
En primer lloc, per als treba-
lladors de la brigada que fan 
la recollida de brossa, però 

també per a la resta de pobla-
ció que es poden contagiar si 
entren en contacte amb algun 
d’aquests elements de gran 
tamany quan van a llençar la 
brossa i els troben emmig de 
la vorera.
En aquest sentit, es demana 
la col·laboració ciutadana per 
evitar aquestes accions durant 
l’estat d’alarma i es recorda que 
són sancionables amb multes 
d’entre 50 i 600 segons el vo-
lum i perillositat.
Des de l’Ajuntament també es 
denuncia que s’estan trobant 
guants de plàstic d’un sol ús 
abandonats al mig del carrer. 
Cal ser especialment prudents 
amb aquest tipus de material 
sensible. Per això, és impres-
cindible que es posin dins una 

bossa i es tirin al contenidor 
del rebuig.
Des de l’Ajuntament demanen 
que seguiu aquests consells:
Feu una bona gestió dels resi-
dus domèstics. Eviteu les sor-
tides al contenidor tan com 
sigui possible.
Seguiu reciclant. Llenceu cada 
bossa al seu lloc.
No deixieu mobles ni trastos 
vells als contenidors ni al car-
rer.
No deixeu residus fora dels 
contenidors, posem en risc la 
salut dels operaris.
Recolliu les caques de gos de 
la via pública.
Després de tirar la brossa, ren-
teu-vos les mans.
Els guants i les mascaretes han 
de llençar-se al rebuig.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf ha 
centrat els seus esforços 
a reorganitzar els serveis 

municipals essencials davant la 
crisi del Covid-19.
En aquest sentit, hi ha diferents 
mesures econòmiques i fiscals 
decretades pel consistori que 
afecten la ciutadania, comer-
ços, bars i restaurants i també 
hi ha algunes variacions pel 
que fa a la recaptació d’impos-
tos per part de la Diputació de 
Barcelona, òrgan gestor. Us les 
compartim:

Mesures generals impostos 
decretades per la Diputació 
de Barcelona
IMPOST DE VEHICLES SO-
BRE TRACCIÓ MECÀNICA
Allargar fins al 2 de juny el 
període de recaptació volun-
tària de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, que fina-
litzava el dia 4 de maig.
IMPOST DE L’IBI (IMPOST 
SOBRE BÉNS I IMMOBLES)

Es mantenen els cobraments 
tal com estaven previstos:
4 de maig – 1a fracció IBI do-
miciliat
1 juliol – 2a fracció IBI domi-
ciliat
1 juliol – IBI NO domiciliat
1 d’ octubre – 3a fracció IBI 
domiciliat

Mesures pròpies de l’Ajunta-
ment de Calaf relacionades 
amb taxes i quotes
EDUCACIÓ
Llar d’infants: A partir del mes 
d’abril ja no es cobrarà pel ser-
vei. Com que el pagament del 
mes de març ja estava cobrat, 
quan es reprengui el servei, es 
descomptarà a la primera quo-
ta la part de març no prestada.
Escola de Música:  A partir del 
mes d’abril s’oferirà la possi-
bilitat de seguir rebent el ser-
vei online, en aquelles classes 
d’instrument que sigui possi-
ble, cobrant la taxa habitual del 
servei de classes d’instrument. 
En els casos d’alumnes que no 
vulguin o puguin rebre les clas-

ses de forma telemàtica no se’ls 
cobrarà la quota. També s’oferi-
rà de forma gratuïta materials 
en línia per les classes de grup 
i s’estan estudiant altres possi-
blitats que s’estan valorant amb 
les famílies usuàries a qui s’ha 
enviat un correu amb les pro-
postes.
COMERÇ
No es cobrarà la taxa de ter-
rasses als establiments de Calaf 
aquest any, ja que han vist afec-
tada la seva activitat.
MEDI AMBIENT
La taxa d’escombraries per par-
ticulars es manté tal com esta-
va prevista, ja que es continua 
donant el servei. A aquells co-
merços, bars i restaurants als 
quals s’ha obligat a tancar, no 
se’ls cobrarà la part proporci-
onal al periode que han hagut 
de tancar.
Aquestes mesures s’aniran 
adaptant i concretant en fun-
ció de l’evolució de la crisi sani-
tària, social i econòmica i dels 
acords que aprovin les admi-
nistracions supramunicipals.

Mesures de l’Ajuntament relatives al 
pagament de taxes, impostos i quotes 
de serveis municipals

ESPORTS / LA VEU 

El president del CF Igua-
lada, Francesc Jorba, va 
anunciar aquest dijous 

que el FC Barcelona vindrà a 
Igualada per jugar un partit be-
nèfic. Segons va explicar Jorba, 
el partit es jugarà un cop s’hagi 
superat l’emergència sanitària 

que està afectant el conjunt del 
país en les darreres setmanes. 
També es va anunciar que el 
partit servirà per recaptar fons 
pel conjunt de municipis de la 
Conca d’Òdena i pel Consorci 
Sanitari d’Igualada. L’alcalde 
d’Igualada, va voler agrair a la 
directiva del Barça “aquest gest 
de deferència amb el territori”.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
Destrucci— d'arxiu

 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

El Barça jugarà un partit 
benèfic a Igualada quan 
s’acabi la crisi sanitària
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EXPOSICIONS / LA VEU 

A partir del canal de 
You Tube de la Mi-
rada Tàctil es poden 

visitar les exposicions dels 
Museus de la Xarxa de Mu-
seus Locals de la corporació 
-entre les quals hi ha les del 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades i la del Museu de la 
Pell d’Igualada- i algunes de 
les exposicions itinerants (5) 
coproduïdes entre l’Oficina 
de Patrimoni Cultural i els 
ajuntaments. Aquests víde-
os disposen d’intèrpret en 
llengua de signes, subtítols i 
locució que ofereixen un plus 
d’usabilitat. A més, podeu vi-
sitar les 7 mostres temàtiques 
que són exclusivamnet virtu-
als a partir de la documenta-
ció que es conserva als arxius 
dels ajuntaments.

Exposicions itinerants
- «De París a Nova York. Gra-
vats de la Col·lecció Gelonch 
Viladegut» mostra, mitjan-
çant gravats i obra gràfica 

dels grans artistes del mo-
ment, l’eclosió i evolució de 
l’art i els canvis de capitalitat 
del món i del mercat de l’art 
del segle XIX al XX.
- «El modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectura» 
recull la influència que la na-
tura va tenir en els creadors 
modernistes i les seva obra 
arquitectònica. La mostra 
convida el visitant a ensumar 
el perfum de determinades 
flors, escoltar i visualitzar els 
processos de producció i pal-
par les formes de determina-
des reproduccions.
- «Xilografies. La fusta feta 
imatge» posa en valor la xilo-
grafia catalana, l’art de gravar 
peces escultòriques de baix 
relleu en fusta dels períodes 
barroc i neoclàssic. L’expo-
sició presenta les xilografies 
de l’impressor manresà, Lluís 
Rubiralta i Garriga, impreses 
el 1956 a escala de les matrius 
de fusta del segle XVIII, ori-
ginals de l’auca dels oficis del 
taller de la família Abadal.
- «Gols de tinta. Futbol i vinye-

tes a Catalunya des de 1895» 
reuneix l’obra de dibuixants, 
il·lustradors i humoristes so-
bre el món del futbol des de la 
seva implantació a casa nos-
tra fins avui, tot retratant part 
de la vida social i política del 
nostre país.
- «Els altres noucentistes» 
mostra la grandesa però tam-
bé la complexitat d’aquell 
moviment en el terreny de 
les arts i dels oficis per mitjà 
d’un seguit d’obres que per-
tanyen a les col·leccions dels 
equipaments de la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputa-
ció de Barcelona.

Exposicions virtuals de la 
Xarxa d’Arxius Municipals
Es tracta de 7 mostres temàti-
ques a partir de la documen-
tació que es conserva als ar-
xius dels ajuntaments:
- «Desmuntant la República» 
és un viatge des de l’esclat de 
la Guerra Civil i la victòria 
del bàndol franquista, amb la 

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
ofereix nous recursos virtuals
A partir del canal de You Tube de la Mirada Tàctil es poden visitar les exposicions dels Museus de la Xarxa de Museus Locals

supressió de les institucions 
republicanes, fins a l’inici i 
consolidació de la dictadura 
del General Franco.
- «Papers de teatre»  reuneix 
programes de mà, cartells, 
fotos, esbossos d’escenogra-
fies i de vestuari... de grups 
i companyies amateurs que 
permeten resseguir una part 
de la història del teatre català 
durant els darrers cent anys.
- «1936-1939. Uns altres refu-
giats» ressegueix les vivències 
dels refugiats a la rereguarda 
catalana durant la Guerra Ci-
vil. La mostra ens connecta 
amb els refugiats de conflic-
tes actuals en ple segle XXI.
- «La Festa Major» sobre els 
diferents aspectes relacio-
nats amb aquesta celebració 
als nostres municipis com el 
context cultural, social i po-
lític, la seva organització, els 
comptes, el disseny i l’estèti-
ca dels seus programes, les 
actuacions, etcètera.
- «Empremtes del primer es-

tiueig» a l’entorn del feno-
men de l’estiueig abans de 
l’any 1936, al territori de la 
província de Barcelona amb 
projectes, plànols, docu-
ments textuals, fotografies, 
programes de festa major, 
cartells, premsa local, anun-
cis publicitaris, entre d’altres 
documents.
- «Factures amb estil» selec-
ció de factures en paper de 
proveïdors d’ajuntaments al 
territori de la província de 
Barcelona tot mostrant les 
seves tipografies relaciona-
des o no amb els diferents 
corrents o estils artístics, en-
tre 1818 al 1949.
- «L’obra de la Mancomunitat 
de Catalunya als municipis» 
mostra documents textuals, 
projectes, plànols, fotografi-
es, cartells, premsa local..., a 
l’entorn de les accions realit-
zades per la Mancomunitat 
de Catalunya al territori de 
la província de Barcelona, 
entre 1914 i 1925

MUSEUS / LA VEU 

A causa de la crisi sani-
tària del covid-19 que 
està vivint el món i 

seguint les recomanacions de 
la UNESCO, el Ministeri de 
Cultura de França, impulsor 
de la Nit dels Museus a Euro-
pa, ha decidit ajornar la cele-
bració d’aquest esdeveniment 
a la tardor. A Catalunya, els 
museus se sumen a la pro-
posta del ministeri francès i 
celebraran la setzena edició de 
La Nit dels Museus en la nova 

data proposada, el dissabte 14 
de novembre de 2020.
La Nit dels Museus és una 
iniciativa del Consell d’Euro-
pa que se celebra cada any al 
voltant del 18 de maig, Dia 
Internacional dels Museus, 
en la quals els museus obren 
les seves portes fins a gairebé 
la una de la matinada oferint 
activitats d’oci i cultura. A Ca-
talunya, aquesta activitat va 
néixer a la ciutat de Barcelona 
i al llarg dels anys s’hi ha anat 
sumant la major part de mu-
seus catalans.

S’ajorna la celebració europea 
de La Nit dels Museus



32 |  CULTURA Divendres, 3 d’abril de 2020

MÚSICA / RAMON ROBERT 

El cantant i compo-
sitor novaiorquès 
Harry Nilsson, al 
qual el 1968 els Be-

atles van assenyalar en roda 
de premsa com el seu “artista 
nord-americà predilecte”, va 
morir per infart al gener de 
1994, als 52 anys. Ara, la soci-
etat que administra el seu lle-
gat ha editat un disc pòstum, 
amb cançons que Nilsson va 
enregistrar abans de morir. 
Aquest àlbum inèdit, Losst 
and Founnd, ha estat publicat 
per Omnivore Recordings i té 
distribució a casa nostra.
En el seu últim període de 
vida, Nilsson es va associar 
amb Terry Southern per pro-
duir cinema, participaria ac-
tivament en la Coalition To 
Stop Gun Violence i va apor-
tar cançons per a diferents 
projectes, cas del tema How 
about you per a la pel·lícula 
The Fischer King (1991). Però 
aquest serà el primer disc sen-
cer seu en 40 anys, des que va 
llançar Flash Harry el 1980. 
Inclou cançons noves i prò-
pies de l’anomenat “beatle de 
l’altre costat de l’Atlàntic”, al 
qual el comentarista rock Pe-
ter Dogget va definir com “un 
bon vivant, excèntric i despre-
ocupat, que a més va ser geni 
musical durant alguns anys”. 
El disc també inclou versions 
de temes de Yoko Ono i d’un 
dels seus amics angelins, el 
també cantautor Jimmy Webb, 
que ha assenyalat a Nilsson 

com “la millor veu blanca de 
la nostra generació”.
Produït per Mark Hudson, 
que ha treballat a partir de les 
bases vocals que Nilsson va 
deixar enregistrades, el disc 
compta amb la participació 
del pianista i arranjador mu-
sical Van Dyke Parks, del lle-
gendari baterista de sessió Jim 
Keltner i d’un dels seus fills, 
Kiefo. En una de les cançons, 
Nilsson rendeix tribut al grup 
musical – fa rimar Penny Lane 
amb Yesterday i Oyster bar 
amb Ringo Starr-  que més el 
va influir, els seus admirats 
Beatles, amb els quals va col-
laborar separadament en els 
anys 70.

Músic i compositor dels anys 
60 i 70
En els seus millors anys, el ca-

maleònic Nilsson (Brooklyn, 
1941) va gaudir d’un peculiar 
pedigrí musical i d’una tessi-
tura vocal de tenor amb rang 
de tres octaves i mitja. A fi-
nals dels anys 60 sorprendria 
amb unes cançons magnífi-
ques i delicades, enregistra-
des artesanalment  als estudis 
californians i londinecs, si bé 
molt poques vegades les va 
interpretar en viu. De fet, ja 
havia gravat unes primeres 
maquetes en 1962, però no 
assoliria certa celebritat fins el 
1969 amb la seva composició 
One, amb la que es va donar 
a coneixer el grup Three Dog 
Night. En paral·lel, aconsegui-
ria un clàssic instantani amb 
la cançó aliena Everybody ‘s 
Talkin’, composada pel folkie 
Fred Neil i registrada per Nils-
son per a la pel·lícula Midnight 
Cowboy. Després sorprendria 
amb la seva  faula musical so-
bre la intolerància The Point.  
Però la seva proesa comercial 
més important  va esdevenir 
el 1972, consumant un impa-
rable número 1 mundial amb 
la dolorosa balada Without 
You, que li va ser cedida per 
un grup protegit pels Beatles, 
Badfinger, Amb ella va gua-
nyar un segon Grammy. La 
mateixa cançó, amb vocalit-
zació i arranjaments pràctica-
ment mimètics, conquistaria 
de nou el cim de les llistes en 
veu de la supervendes Mariah 
Carey. Això va ocórrer al ge-
ner de 1994, en coincidència 
cronològica amb el funeral de 
Nilsson.
Combinant pop inventiu 
(Pandemonium shadow show 
el 1967 i Aerial Ballet un any 
després), rock dels setanta  
(Nilsson Schmilsson el 1971, 

velles cançons sentimentals 
del Tin Pa Alley (A little touch 
of Schmilsson in the night el 
1973 ) i música atemporal sen-
se classificació possible amb 
Knnillsson (1977), el versàtil i 
estilísticamente desconcertant 
Nilsson va gravar els seus dis-
cos més destacats entre 1967, 
quan va ser fitxat pel poderós 
segell d’Elvis Presley, RCA, 
fins a mitjans dels anys 70. 
Però de mica en mica, l’alco-
hol i la indisciplina professio-
nal van danyar aquella boni-
ca veu, i la seva bona estrella 
s’aniria apagant. Va arribar 
un moment en què va ser més 
reconegut per aquell desen-
frenat lost week-end de cator-
ze mesos compartit amb John 
Lennon, Keith Moon i Ringo 
Starr que per la seva música. 
A la mateixa època, Nilsson va 
ser membre visible dels ano-
menats Hollywood Vampi-
res, companys noctàmbuls de 
gresques around the clock, ara 
rememorats pel grup rock del 
mateix nom format en 2015 
per Alice Cooper i Johnny 
Deep .
A la dècada dels 80 i part de 
la següent, gairebé tothom es 
va oblidar de Harry Nilsson, 
però en els últims anys la seva 
música ha tornat a escoltar-se 
gràcies al cinema i les televi-
sions. Qui és Harry Nilsson i 
perquè tothom en parla?, es un 

Harry Nilsson, el toc Schmilsson
S’ha publicat un disc pòstum, en complir-se 25 anys de la seva mort

biopic documental (vist pel 
Canal 33) realitzat per John 
Scheinfeld a l’any 2010, en el 
que hi van participar Dustin 
Hoffman, Robin Williams, 
Brian Wilson i Eric Idle, dels 
Monty Phyton. Cineastes ac-
tius i de primera divisió com 
Quentin Tarantino, Ridley 
Scott, Ang Lee, Neil Jordan, 
Martin Scorsese -sona la im-
pactant Jump into the fire en 
la seqüència més emblemà-
tica d’Un dels nostres-, Terry 
Gilliam o Paul Thomas An-
derson han fet servir cançons 
de Nilsson en les seves bandes 
sonores. Així, els seus antics 
elapés dels anys 60 i 70 han 
anat reeditant-se, amb molt 
bona acollida. Recentment 
han aparegut àmplies antolo-
gies i àlbums de tribut a Nils-
son, mentre Oxford Univer-
sity Press va publicar la seva 
biografia. I s’han recuperat les 
seves notables maquetes per el 
Popeye (1980) de Robert Alt-
man. Tanmateix, aquest any, 
ha tornat a escoltar-se la seva 
engrescadora cançó Gotta 
get up en tots els episodis de 
la sèrie Netflix de culte Rus-
sian Doll i la divertida Coco-
nut en l’animació gòtica The 
Addams family. Així doncs, 
25 anys després de la seva 
mort, les cançons de Nilsson 
segueixen sonant i generant 
renovades emocions. 

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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TEATRE / LA VEU 

Aquests darrers dies 
han sorgit espontàni-
ament diverses inicia-

tives, agrupades sota l’etiqueta 
#Teatrealsofa, per gaudir del 
teatre des de les nostres llars. 
Amb més temps lliure i dispo-
nibilitat, és un bon moment 
per aprofitar la multitud de 
propostes teatrals que trobem 
en obert a diferents platafor-
mes digitals gràcies a la gene-
rositat de companyies profes-
sionals i amateurs. De tot cor, 
moltes gràcies.
Benvinguts al teatre, l’especta-
cle és a punt de començar. Us 
demanem, si us plau, que apa-
gueu els telèfons i dispositius 
mòbils i qualsevol tipus d’alar-
ma. Que comenci la funció! 
Aixequem el teló virtual.

Llibert
Autoria: Gemma Brió. Direc-
ció: Norbert Martínez. Com-
panyia Les Llibertàries
Una mare relata els primers 
i últims quinze dies de va 
del seu nadó: un terratrèmol 
emocional entre l’explosió de 
felicitat inicial, les primeres 
complicacions, l’esperança 
cada cop més baixa i el con-
venciment que el millor per al 
petit Llibert és la mort.
Veure a Vimeo

Adossats
Autoria: Ramon Madaula. 
Direcció: Jordi Casanovas. 
Coproducció de Teatre Romea 

i Mola Produccions
23 d’abril. Sant Jordi. Una ur-
banització de cases aparella-
des al Vallès Occidental. Una 
família de classe mitjana cata-
lana es troba al jardí de la casa 
del Jordi i la Carme. El pare 
del Jordi -l’avi- es diu Jordi; el 
fill del Jordi -el net- també es 
diu Jordi. Tres generacions de 
Jordis celebren plegats el dia 
del nostre patró.
Veure a TV3alacarta

Fairfly
Autoria: Joan Yago. Direcció: 
Israel Solà. Companyia la Ca-
lòrica
Quatre amics intenten orga-
nitzar-se després que l’em-
presa d’alimentació infantil on 
treballen els comuniqui l’ober-
tura d’un ERO. La primera 
idea és lluitar per defensar els 
seus llocs de feina, és clar. Però 
de quina manera? I de què 
servirà? Realment val la pena 
lluitar per aquesta feina que 
tenen? No seria millor que ho 
deixessin estar i intentessin 
convertir en realitat aquella 
idea revolucionaria  que van 
tenir uns anys enrere?
Veure a Vimeo

El Fantasma de Canterville
Autoria: Oscar Wilde, adap-
tació de Joan Yago. Direcció: 
Josep Maria Mestres
Lord Canterville convida a 
l’empresari nord-americà Hi-
ram S. Otis i a la seva família 
a passar el cap de setmana al 
seu antic Castell prop d’Ascot, 
Anglaterra. Lord Canterville, 
propietari del Castell, adver-
teix els nous habitants que 
el fantasma de Sir Simon de 
Canterville, avant passat fami-
liar, vaga per la casa des que va 
assassinar la seva esposa, Lady 
Eleonore.
Veure a TV3alacarta

Ricard de 3r
Autoria: Gerard Guix. Direc-
ció: Montse Rodríguez. Com-
panyia À trois teatre
Ricard, un adolescent tímid i 
introspectiu que passa hores 
tancat al garatge de casa seva, 
alimentant la quotidianitat 
que ell percep com a excloent, 
hostil i depriment. Quan un 
dia descobreix l’obra El Rei Ri-
card III de William Shakespe-
are troba molts paral·lelismes 
amb la seva vida i s’obsessiona 
amb el personatge que esdevé  
un exemple a seguir.
Veure a Youtube

Ànsia (Crave)
Autoria: Sarah Kane. Direcció: 
Loredana Volpe. Cia. La Sala-
mandra
L’obra conté diversos temes 
foscos, presentats com a temes 
que assalten els quatre perso-
natges. Aquests temes inclo-
uen violació, incest, pedofília, 
anorèxia, drogodependència, 
inestabilitat mental, assassinat 
i suïcidi.
Veure a Youtube

El sueño de un hombre ridí-
culo
Autoria: Fiodor Dostoievski. 
Direcció: Ricardo Moya i Ma-
rio Gas
Els quatre relats que formen El 
sueño de un hombre ridículo 
es condensa l’univers creatiu 
de Fiodor Dostoievski. En ells 
queda plasmada la irreversibi-
litat de la destinació de l’home. 
Però al mateix temps, les veus 

individuals dels protagonistes 
semblen invocar, amb dolo-
rosa solidaritat, l’alliberament 
col·lectiva d’aquesta gran mas-
sa humana sotmesa a el dolor i 
la incomprensió.
Veure a Youtube

Sobre el fenomen de les 
feines de merda
Autoria: Joan Yago. Direcció: 
Israel Solà. Companyia la Ca-
lòrica
Una radiografia àcida del sis-
tema laboral contemporani 
com a punt de partida per 
construir un espectacle intens 
i directe on, i entre grans dosis 
d’humor, reflexionaran sobre 
què és la feina, com ens iden-
tifica, què esperem d’ella i per 
què li dediquem una part tan 
important de la nostra vida.
Veure a Vimeo

El llarg dinar de Nadal
Autoria: Thornton Wilder. Di-
recció: Alberto Díaz. Compa-
nyia La Ruta 40
L’obra relata el transcurs de 
noranta anys al menjador de 
la casa de la família Bayard 
celebrant el dia de Nadal. L’es-
pectador coneixerà la vida al 
camp i els canvis en els cos-
tums i hàbits d’una part de la 
societat americana del canvi 
de segle passat.
Veure a Vimeo

Rhum
Autoria: Martí Torras 
Maynerys i Joan Montanyès 
“Monti”. Direcció: Martí Tor-
ras Maynerys. Companyia 

SARDANES / LA VEU 

L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada informa que les 
ballades programades per 
el dia 14 d’abril, Sant Crist; 
25 d’abril, Sant Jordi i 9 de 
maig, cloenda del curset Sar-
dANOIA, queden to-tes sus-
peses. Pel que fa a l’Aplec de la 
Sardana d’Igualada, que està 
programat pel diumenge 14 
de juny, suposem que també 
s’haurà de suspendre, ja que 

no creiem que amb el temps 
que queda per a aquesta data, 
la vida torni del tot a la nor-
malitat. Ànims per això a tots 
i a totes!  Ho superarem. Se-
gurament costarà, però gua-
nyarem aquesta lluita contra 
un enemic tant malvat i a la 
vegada invisible.
Tot i així l’Agrupació Sarda-
nista intentarà de buscar no-
ves dates, aquest any, per tal 
de aconseguir fer alguna de 
les ballades suspeses.  

Ballades de sardanes 
anul·lades

Monti & Cia
Inspirat en la vida d’Enrico Ja-
cinto Sprocani “Rhum”, aquest 
muntatge és “tendre, humà i 
cínic, per gaudir i per riure. 
Sense moralina, però deixant 
una petita porta oberta a la 
reflexió personal de l’especta-
dor sobre aquest apassionant 
i meravellós ofici del pallasso”, 
en paraules de Martí Torras.
Veure a Youtube

Les cigonyes venen de Tai-
làndia.
Autoria i direcció Blanca Bar-
dagil.Companyia Els McGre-
gor Teatre
La Rita és la germana de la 
Sandra. La Sandra és la parella 
d’en Jordi. Tots tres celebren 
que la Rita aviat serà mare i, 
entre brindis i rialles, juguen a 
un joc: cadascú ha de dir dues 
mentides i una veritat, i la res-
ta ha d’endevinar quina de les 
tres coses és certa. Aquest joc 
aparentment innocent pre-
cipitarà els esdeveniments, i 
amb l’arribada d’en Guillem i 
la relació que hi tenen cadas-
cun d’ells, ja no hi haurà mar-
xa enrere.
Veure a Youtube

Al sostre
Autoria: Nigel Planer. Direc-
ció: Israel Solà
Dos artesans que treballen 
per a Miquel Àngel pintant el 
sostre de la Capella Sixtina. El 
geni els acomiada perquè vol 
acabar el sostre tot sol, utilit-
zant mètodes desconeguts, i 
endur-se’n tots els elogis. En 
aquest moment els dubtes 
apareixen: qui són els verita-
bles autors de les obres d’art? 
A què cal renunciar per acon-
seguir la fama? Dedicar la vida 
a l’art i no rebre mai cap reco-
neixement val la pena?
Veure a Youtube

Aquests dies que ens quedem a casa: #Teatrealsofa

sinergiah2o.com

NETEJA PROFESSIONAL

Manteniment de piscines
Oficines i locals
Vidres i rètols
Fi d’obres
Comunitats de propietaries

659 43 09 14



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 anteriors a la fundació de l’Agrupació Fo-
togràfica. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, 
celebrarà els 90 anys.

ANY 1895. VISTA DE L’ANOMENADA CO-
LÒNIA GODÓ O CAL GODÓ, ANTIGA “LA 
IGUALADINA COTONERA” (VAPOR VELL) 
AMB LA LLERA DEL RIU ANOIA. 
Captura fotogràfica des de la zona del Pont de 
Montbui.

Dades històriques:
La Igualadina Cotonera va ser una indústria de 
fabricació de cotó, construïda a l’any 1842, se-
gons l’estètica de l’”Estil manxesterià”, una em-
presa clau de la Revolució Industrial catalana, 
que va funcionar fins al 1967.
Fixeu-vos, al fons, amb l’antic Fort del Pi, sobre 
la muntanyeta!

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

El Zoom Festival, el Fes-
tival Internacional de 
Continguts Audiovi-

suals de Catalunya, crea un 
premi per estimular el talent 
audiovisual en dies de confi-
nament per la Covid-19. El 
Premi Zoom a la Millor Cre-
ació Audiovisual del Confi-
nament es lliurarà a la 18a 
edició del festival Zoom, que 
tindrà lloc el novembre de 
2020 a la ciutat d’Igualada.
Per participar-hi només 
cal compartir, el vídeo a les 
xarxes socials Instagram, 
Twitter o Facebook amb 
l’etiqueta #ZoomdesdeCa-
sa i mencionant el perfil del 
festival Zoom (@FestivalZo-
om). El premi és obert a tots 
els gèneres: humor, cròni-
ques, videocreacions, ficció, 
documental... I s’admeten 
produccions en qualsevol 
idioma. L’únic requisit és 
que sigui realitzat a casa du-
rant els dies de confinament 

a qualsevol punt de l’Estat i 
que tingui una durada màxi-
ma de 15 minuts. El període 
per presentar les produccions 
audiovisuals finalitzarà quan 
acabi l’estat d’alarma decretat 
pel govern central. Es poden 
consultar les bases del premi 
a la web https://www.zoom-
festival.org/.
Un jurat format per recone-
guts professionals del món 
audiovisual, avaluarà les 
propostes recollides durant 
aquests dies a xarxes socials i 
en determinarà la producció 
guanyadora, que serà anun-
ciada juntament amb la resta 

del palmarès de la propera 
edició del certamen.
Amb aquest nou premi, el fes-
tival Zoom d’Igualada vol fer 
aflorar el talent audiovisual 
en una situació d’excepciona-
litat, fent un reconeixement a 
les creacions audiovisuals de 
qualitat que estan sorgint a 
les xarxes com a conseqüèn-
cia de la crisis sanitària de la 
Covid-19. Amb aquesta inici-
ativa, el certamen reforça la 
seva aposta pels nous formats 
audiovisuals, que ja va iniciar 
en la passada edició amb els 
premis Millor Youtuber i Mi-
llor Instagramer, i que posa 
sobre la taula la importància 
d’Internet i les xarxes socials 
com a nous canals de difusió 
de produccions audiovisuals 
de qualitat i amb una audièn-
cia consolidada.

Zoom Festival
El Festival Zoom neix a Igua-
lada l’any 2003 amb l’objectiu 
de donar visibilitat a la ficció 
televisiva i atorgar reconei-

El festival Zoom d’Igualada esperona el talent 
audiovisual en dies de confinament per la Covid-19

Per participar-hi només 
cal penjar a les xarxes 
socials les produccions 

audiovisuals fetes a 
casa mentre duri l’estat 
d’alarma decretat pel 

govern estatal

xement a un gènere que, en 
un principi poc valorat, ha 
aconseguit evolucionar fins el 
punt de diluir la línia que se-
para el cinema de la televisió.
Va ser el primer festival de 
l’Estat espanyol que va apos-
tar pel cinema creat per a la 
petita pantalla, en la passada 

edició, el novembre de 2019, 
es reinventa i amplia la par-
ticipació a la secció oficial 
amb altres gèneres més en-
llà de la ficció, com son els 
formats televisius amb pro-
grames d’entreteniment, in-
formatius, culturals i divul-
gatius o esportius.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

L’obra pictòrica de Natalia Dubovik és tot calidesa 
humana i amor a la Natura 

Nascuda al bell mig de la Sibèria, a Hilok (Ji-
lok), un poblet embolcallat de bells paratges 
en la ruta del famós transsiberià i a tocar de 

l’immens llac Baikal; Natalia Dubovik va viure una 
infància feliç a l’entorn de boscos nevats a l’hivern i 
unes generoses primaveres de flors i fruits silvestres, 
amb rius de grans cabals. En aquest context, prenent 
com a font d’inspiració unes magnífiques estampes 
paisatgístiques; des de molt petita es va sentir mo-
tivada a expressar el seu amor envers la terra mit-
jançant el dibuix i la pintura, servint-se, de primer, 
d’uns simples llapis de colors i avançant en un apre-
nentatge autodidacta.

Simultàniament als estudis acadèmics, amb tan sols 
deu anys va començar a estudiar l’idioma espanyol, 
una llengua que de seguida va atraure-li pel seu ac-
cent melòdic i per l’interès del  seu origen romànic 
i el seu llegat lingüístic i cultural; una realitat que 
li anava descobrint el que era l’Estat espanyol, una 
destinació ben llunyana i summament diferent de 
la seva Sibèria  natal. I, sense deixar mai d’expressar 
els seus sentiments i recrear-se en el seu imagina-
ri creatiu i artístic; va cursar la carrera de Filologia 
Hispànica a la Universitat Lingüística de Llengües 
estrangeres de l’Estat d’Irkutsk (Rússia).

A l’any 1997, després de llicenciar-se en la càtedra 
d’Idioma espanyol, va traslladar-se a Catalunya, fi-
xant la seva residència a la ciutat d’Igualada. Aquí, 
al costat d’un igualadí, ha format una família arran 
de l’infantament dels seus tres fills: Alina, Daniela i 
Edvard. Al fil del temps, al llarg de dues dècades de 
residència a Igualada i de vida en família, en cap cas 
no va deixar de banda la seva realització professional 
com a lingüista, traductora i intèrpret, exercint ende-
més de professora de rus i fent classes indistintament 
a alumnes adolescents i a personal d’empreses locals; 
àdhuc col·laborant amb escoles d’idiomes, agències 
de traduccions, empreses russes i espanyoles. No 
obstant això, en referència a la seva gran passió per 
l’univers de la pintura va viure una circumstància 
en què va sentir la necessitat de conquerir un major 
grau d’especialització i, en conseqüència, va realitzar 
un curs de perfeccionament artístic a l’Escola d’Art 
Gaspar Camps; un nivell de solvència artística que 
recentment l’ha empès a organitzar diferents exposi-
cions a Igualada i comarca

D’una banda, des d’una perspectiva tècnica, a part 
d’un hàbil maneig de la tècnica seca dels llapis de co-
lors, són les seves aquarel·les sobre paper o cartolina 
les que evidencien un excel·lent domini i una gran 
soltesa a l’hora de diluir els colors en aigua i acon-
seguir unes brillants transparències, curosament 
resseguides per un refinat pinzell. De l’altra, a nivell 
temàtic, i partint d’algunes referències de grans ar-
tistes de la república russa i asiàtica de Buriàtia, com 

Dashi Namdakov i Balsimin Dorshiev, les seves 
obres posen en valor que la bellesa és susceptible de 
ser descoberta en les coses més senzilles, a l’abast 
de tots nosaltres: simplement cal aturar-se i con-
templar de forma assossegada allò que ens envolta. 
Això és, les seves obres ens ofereixen l’oportunitat 
trobar en una delicades flors o en uns juganers ani-
mals l’amor per la Natura; de la mateixa manera en 
què la sensualitat i la tendresa es fan presents en di-
ferents figuracions sobre la maternitat. Tanmateix, 
molts dels seus treballs pictòrics estan inspirats en 
la retentiva visual de la seva  Sibèria, aquesta –en 
paraules seves- “màgica terra de tradicions mil·le-
nàries i d’una singular espiritualitat”. Aquella Sibè-

ria que és un punt de retrobament entre Europa i 
Àsia, l’Oest i l’Est.

Avui, i ens uns dies en què la seva Exposició, a les 
dependències de la Pastisseria Pla, de l’avinguda de 
Barcelona, s’ha vist afectada pel confinament de la 
ciutat d’Igualada, a resultes d’aquesta desconcertant 
pandèmia vírica; la seva labor artística es fa –tal ve-
gada- més mereixedora que mai d’un afectuós reco-
neixement, en el ben entès que la Natalia és una dona, 
una gran artista, que honestament se sent complagu-
da de poder mostrar i transmetre a tothom aquest 
amor que tant la vincula a la seva terra, a les seves 
arrels, a la  Rússia que la va veure néixer i créixer.
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per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



Abril
3: Maria al peu de la creu; Nicetas.

4: Plató; Benet de Palerm. 
5: Vicenç Ferrer (1350-1419); Emília.

6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.  
7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà.

8: Joan d’Organyà; Macària 
9: Maria de Cleofàs; Marcel 

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

Josep Castelltort Gassó
En record de:

Va morir a casa, en companyia de la seva família,
a l’edat de 94 anys, el dijous, 26 de març del 2020

Jaume Sabaté Gabarró

Els que t’estimem i no t’oblidarem mai.

Va morir el passat 24 de març a l’edat de 87 anys.

En record de:

Els seus estimats: esposa Angelina, 
fills Concep i Josep Maria, Josep i Glòria, Jaume i Sandra, 

nets Natàlia i Gerard, Carla i Guifré, Paula i Martí 
i besnets Júlia , Pol i Roc, i demés familiars

Marià Tomàs Corbella
Va morir el 27 de març del 2020

a l’edat de 68 anys.

La família i els amics et recordarem sempre

"Que ja siguis llum"

En record de:
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En el silenci aclaparador d’aquest confinament, un altre 
silenci s’hi ha afegit. Ha mort la veu d’un poeta. I sí. He 
pensat que només amb paraules teves et sabria dir: “adiós, 
Miguel”:

SONETO PARA EL ADIÓS: 
Cuando me muera que convoque el viento / la mágica es-
tación de mi agonia / me gustará escuchar su voz bravía, / 
filtrando la pared de mi aislamiento. / Se irán hilando tierra 
y pensamiento. / Se habrá pagado la melancolía, / la noche 
encima como amante fría / solo de los gusanos alimento. / Y 
me iré desgranando beso a beso / por la dorada boca de las 
flores / en la ciega raíz del árbol preso, / en la savia frutal 
de los colores. / Si acaso en la memoria del estío / os salga al 
paso un pensamiento mío”.

Jaume Ferrer Piñol

A Miguel Rosa Carazo, 
només amb paraules seves

REDACCIÓ / LA VEU 

Ens ha deixat el que va 
ser nostre company a 
Publicacions Anoia, 

qui va ser director de La VEU 
i de l’EXTRA, una víctima 
més del coronavirus que tan 
fortament ha tocat a l’Anoia, 
comarca amb la que ell es va 
integrar plenament. Havia 
nascut a Martorell, però s’ha-
via establert a Igualada on va 
fer la major part de la seva 
vida professional.  El seu ca-
ràcter optimista, il·lusionat, 
proper i amable el va fer una 
persona molt apreciada en 

tots els llocs on va col·labo-
rar. Darrerament estava molt 
involucrat en l’empresa Sayfit 
que ell havia fundat i amb la 
Confraria de la Vinyala, de la 
qual era un dels promotors 

Ens ha deixat Francesc Puertas, 
company de Publicacions Anoia, va 
ser director de La VEU i de l’EXTRA

fundadors. No li espantaven 
els reptes i s’hi abocava a fons. 
Així va ser un membre molt 
actiu de la Jove Cambra, de 
la qual era senador. La seva 
mort, en una edat on tot just 
havia encetat la seixantena, 
ha deixat un gran buit en la 
seva família i en tots els seus 
nombrosos amics amb qui 
havia compartit tantes histò-
ries, entre elles, aquella sèrie 
que ell anomenava “El setè 
barret”. Com ell deia, el valor 
de la vida de cadascú, no es 
mesura per les seves habili-
tats, sinó pel llegat que deixa. 
Encara et quedava molt a fer.
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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:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

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 3:   PAGÈS
Pau Muntadas, 58

 DISSABTE 4:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIUMENGE 5: 

BAUSILI Born, 23 (9-22h)

MR SINGLA
Pujadas, 47 (22-9h)

DILLUNS 6:   JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 7:   ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 8:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIJOUS 9:  ADZET
Av. Barcelona, 9



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Mortificades com aquestes paraules: estan col·locades en creu / 2. 
Recurs retòric pètriament afirmatiu. Tan radical que pot causar amonièmia / 3. Símbol en 
vaga. Que nociva, ha deixat Avilés en el caos. Allò que sona més / 4. D’un òpal n’ha sortit 
una galleda. Part sortint enfora però cap a l’altra banda / 5. Quan al carrer hi ha tanta brega 
que bull. Formiga que gairebé mata / 6. Una de dues. De la fulla en forma d’agulla, com la 
de pi / 7. El més suportable de la finestra. Que no pot beure ni una gota més / 8. Eixordà, 
confongué, destarotà. On s’originà l’alliberament? / 9. Part del braç que sostingut és una 
meravella. Té tirada per la muntanya. Poca broma / 10. Tothom la demana, a la botiga. 
La garrepa que engega la nau / 11. Darrere d’en Dario. Detecten que en certa manera han 
estat pecant. Actives per actini / 12. Faig més flama, però es malmet la toia. Pintà el sostre 
de la llar sense brotxa / 13. Va més premut de roba que si li haguessin clavat garrotada. El 
milhomes de la cua.

VERTICALS: 1. No està mai prou desperta, amb la pell tan esquitxada. Sembla adèfag del 
búfal, aquest ocell / 2. Polític ja retirat que a França hauria rigut més. Vestit medieval de 
color entre escamarlà i marmota / 3. En plena ruta. Ben integrat al transport de cadires. 
Extrems de l’Inter / 4. Apat que al Tirant ve sovint a tomb. Humor present en tot licor / 5. 
Cites sense cap ni peus. Suavitzar els efectes dels sotracs propis de la pujada. Ressona més 
en el motor / 6. Pistatxo de producció pròpia. Si pren el sol és que no hi ha pudor / 7. Sis 
sense seguretat social. La mentida que ens alimenta l’esperit. Tan desendreçat... / 8. Segons 
com callava es materialitzava el verat. Sense ser fefaent, va fent / 9. Tot el que es pot amas-
sar. Ha vingut aquí dalt tramesa pel diari / 10. Dos de dos. Aquesta va tan tipa com el de 
la gota. Inicialitzen una cursa de motos / 11. Estrena d’una peça nova, lluny de l’escenari. 
L’estranya animadora / 12. A molts cantàbrics els fa estimar la pàtria. Apat com l’esmentat 
però només de líquids.

passatemps
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Troba les 7 diferències

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                       
4                        
5                     

6                     
7                      
8                      

9                     
10                        
11                       
12                        
13                      

 



Xavier Lleixa Rillo /  
Cofundador de DigimEvo 

Soc Xavier Lleixa Rillo, nascut a Mas de Barberans i visc amb la meva esposa Marta Solé a Cervera. Soc 
enginyer de telecomunicacions amb una llarga experiència professional a Europa, Àsia-Pacífic i els Estats 
Units. Fa més de deu anys que desenvolupo productes tecnològics a escala mundial. La darrera aportació 
és una APP amb tota la informació contrastada sobre el coronavirus COVID-19 realitzada amb un equip 
on hi participen metges anoiencs.

En que consisteix la APP que heu dissenyat per al coro-
navirus?

Posa a disposició del públic la major llibreria de vídeos 
de coronavirus validats pels nostres professionals mèdics per-
què tothom pugui trobar la informació que necessita sobre  la 
Covid-19 amb una experiència d’usuari similar a la que ofereix 
Netflix o Google. L’aplicació DigimEvo/coronavirus és molt útil 
tant per als pacients com per als professionals sanitaris. Donada 
la gravetat de la pandèmia, l’hem feta gratuïta per a tothom que 
la vulgui.

La tecnologia que utilitza és catalana?

Utilitzem la nostra pròpia tecnologia per fer-ho, com a start-up 
hem desenvolupat una tecnologia única que ens permet cre-
ar canals de comunicació especialitzats en el món mèdic. I en 
aquest cas hem decidit aportar la nostra tecnologia per ajudar 
als professionals sanitaris i als usuaris a combatre les fake news. 

Ajuda als malalts de coronavirus o és únicament informativa?

És de gran ajuda als malalts i també als professionals ja que en 
aquest cas són els propis professionals qui utilitzen el contin-
gut per prescriure’l als malalts. Gràcies al suport audiovisual els 
professionals poden compartir aquest contingut i explicar molt 
més ràpidament si cal utilitzar una màscara, com s’ha de fer la 
neteja a casa, què s’ha de fer si es conviu amb una persona que té 
Covid-19, etc... Per part del malalt, a més de les recomanacions 
del seu professional que pot revisar en qualsevol moment, el ma-
lalt té informació sobre com gestionar l’ansietat, recomanacions 

sobre alimentació, etc... 

És fàcil d’utilitzar?

Sí, és un dels punts més importants de la nostra tecnologia. 
L’usuari sols ha d’entrar a la web www.digimevo.com/coronavi-
rus i ja hi podrà tenir accés; a més, gràcies al nostre disseny basat 
en l’experiència d’usuari de Netflix, serà molt fàcil poder navegar 
a través de la biblioteca i trobar la informació que es necessita 
en cada moment.

Què és DigimEvo?

DigimEvo és una start-up catalana que va ser fundada a Silicon 
Valley i que és pionera en el desenvolupament i implementació 
de sistemes POC (Point of Care) a Europa. 

Qui dirigeix el projecte?

Som un equip totalment transversal on hi ha professionals de la 
salut, professionals TIC i creatius que treballem conjuntament 
amb el desenvolupament i creació dels sistemes POC.

Estem acostumats a consultar internet per a qualsevol cosa. 
Hi ha molta informació falsa a la xarxa?

Sí, desafortunadament la xarxa és la principal font d’informació 
falsa. A més, en la part sanitària representa un greu problema 
perquè té implicacions amb la salut de les persones i provoca que 
els professionals gastin un temps molt preuat a desmentir-los. 
Justament des de DigimEvo, amb la nostra tecnologia, lluitem 
per evitar aquests problemes gràcies a posar a l’abast dels profes-
sionals i els ciutadans un canal de comunicació amb fonts fiables 

i validades que permet accedir a la informació d’una forma fàcil. 

DigimEvo comercialitza amb èxit una aplicació sanitària de 
caràcter general, per què n’ha fet una de gratuïta per al coro-
navirus?

Van ser justament els propis professionals i centres que utilitzen 
el nostre sistema qui ens van fer arribar la petició de disposar 
de vídeos validats sobre coronavirus per poder compartir-los i 
prescriure’ls amb els seus pacients. Al veure que era de gran ajut 
per als professionals i pacients vam decidir d’oferir-ho de forma 
gratuïta perquè així tothom se’n pugui beneficiar. 

La Generalitat ha creat una aplicació per a fer el seguiment de 
la Covid-19. Quina diferència hi ha amb la vostra?

Són molt diferents, ja que l’aplicació de la Generalitat s’utilitza 
per seguir els símptomes i controlar l’evolució de coronavirus. 
La nostra app es basa a poder proporcionar la informació que es 
necessita en cada moment utilitzant contingut audiovisual prè-
viament validat i de fonts fiables.

Quin paper hi juga la doctora igualadina Joima Panisello en 
aquest projecte?

La doctora Panisello és la nostra Directora Mèdica i el seu paper 
és clau, ja que coordina un grup de professionals mèdics que 
validen tota la informació que es puja a la plataforma i estan en 
contacte continu amb una xarxa de professionals per poder as-
segurar que a la plataforma hi ha la informació que es necessita 
en cada moment.

Aquests dies hi ha moltes iniciatives i demandes ciutadanes que no troben la forma de canalitzar-se. I això que els alcaldes de la Conca no 
paren d’explicar-se. Però el confinament ha posat en evidència les limitacions del poder municipal i polític. No és sol que ens hagin confinat 
i perdut la clau, sinó el poc que s’està fent per alleugerir la càrrega dels qui estan patint. Cap prioritat en el tractament de la pandèmia, cap 
mesura pels autònoms, cap mora en el pagament de tributs i molta manca de transparència... Massa gent a xarrar i pocs a decidir. Només 
faltava que José Zaragoza, de la mateixa colla que “els 4 magnífics”, digués que estar confinats no ha millorat la situació de la Conca i que 
no entenia per què no s’havia demanat ajut a l’exèrcit... Les autoritats locals, de tots els colors, es preguntaven si tenien el test per detectar 
els infectats, però sembla que només desinfecten espais i posen llits, cosa que ací ja sabem fer. Segueixen faltant UCI, respiradors, material 
de protecció, aparells i tests de detecció, personal sanitari i sobren els polítics que només fan política. Es volen solucions i no paraules.

“L’aplicació DigimEvo/coronavirus 
és molt útil per als pacients i per als 
professionals sanitaris”

  Jaume Singla @jaumesingla
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