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S’ha acabat el doble confinament, i la majoria de la gent segueix a casa, com es demana. El Passeig Verdaguer, aquesta setmana. Foto: Estefania Escolà (ACN).
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L’EDITORIAL

Seguim confinats...
F a alguns dies, el govern de la Generalitat va 

decidir posar fi al doble confinament que 
patien quatre municipis de la Conca d’Òde-
na, en considerar que la disminució de casos 

i l’estabilitat assolida a l’Hospital d’Igualada amb el 
retorn de molts professionals feia possible minorar 
les condicions que s’havien imposat el 13 de març.
La situació, però, no ha 
variat. Ara és tota la co-
marca la que té les matei-
xes condicions de confi-
nament, però hi ha hagut 
alguns aspectes que con-
tinuen provocant dubtes 
i, fins i tot, un enuig lò-
gic en molts ciutadans.
Just quan es va produir 
una absurda “guerra” de 
dades entre l’Ajuntament 
d’Igualada i Salut de la 
Generalitat, contraposant les oficials amb les pro-
cedents de Funerària Anoia, es va acabar el confina-
ment de soca-rel. A partir d’aquí, es va iniciar una 
“apagada informativa” de cinc dies a la Conca que 
ha creat inseguretat en una població a qui se l’obliga 
a continuar de la mateixa forma que en les últimes 
quatre setmanes, però sense la informació diària 

que tenia. I ens temem que, darrere de tot plegat, hi 
ha interessos difícils d’admetre en el moment en què 
ens trobem... Mentrestant, per esperançador que si-
gui el que ens arriba des de l’Hospital, a les residèn-
cies de gent gran el virus és molt perillós.
D’altra banda, han calgut quatre setmanes perquè el 
Consell de Ministres hagi aprovat una norma que 

equipari els treba-
lladors residents a la 
Conca que no podi-
en demanar la baixa 
perquè no podien ac-
cedir als seus centres 
de treball fora de la 
zona confinada. Qua-
tre setmanes! Però, 
per acabar-ho de fer 
més denunciable, ara 
resulta que la norma 
s’oblida dels que re-

sideixen fora de la Conca i treballen al que era la 
“zona zero”... És del tot increïble i molt revelador de 
dues coses: del poc grau d’influència que tenen els 
nostres polítics -de tots els colors i càrrecs, alguns 
els més alts- i, sobretot, de la desídia i ignorància del 
govern espanyol respecte la Conca d’Òdena. Estem 
parlant de persones! 

“Hi ha hagut aspectes que 
provoquen dubtes i, fins i tot, un 
enuig lògic en molts ciutadans, 

com la manca d’informació 
oficial o el tema de les baixes”

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Marina Geli, coordinadora del cen-
tre d’estudis sanitaris i socials de la 
universitat de Vic i exconsellera de 
Salut, ha dit “Ens hauríem hagut de 
negar a la centralització. Va ser un 
gran error, perquè el Ministeri de Sa-
lut fa quaranta anys que no gestiona 
el sistema de Salut a Catalunya i aquí 
tenim una capacitat de resposta epi-
demiològica potent i organitzada”

Fernando Simón, assessor principal 
del Govern en la gestió de la crisi del 
coronavirus, ha admès que “caldrà 
mantenir unes setmanes més algu-
nes de les restriccions imposades 
fins a la data per frenar els contagis 
entre la població. I assegurar-nos 
que la manera com contactem eviti 
la transmissió. Aprendre de socie-
tats orientals com la japonesa, on 

el Govern demana als malalts que 
utilitzin mascareta i, per tant, acos-
tumar-se a utilitzar equips de pro-
tecció personal en la mesura que 
estiguin disponibles en grans quan-
titats.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, ha  demanat al Congrés “una 
pròrroga de l’estat d’alarma fins 
el 26 d’abril, després de reunir-se 
aquest amb el consell de científics 
que l’assessora i amb el comitè tèc-
nic de gestió del coronavirus”

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, 
s’ha adreçat al president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, i a la conselle-
ra de Justícia, Ester Capella, per tal 
d’analitzar d’ofici la gestió de la crisi 
provocada pel covid-19 als centres 
penitenciaris i ha dit “El Síndic re-
comana la progressió a tercer grau 
de totes les persones classificades 
en règim ordinari que gaudeixin 
de la modalitat de vida prevista en 
l’article 100.2 del reglament peni-
tenciari, sempre que se’n constati la 
capacitat per dur un règim de vida 
en semillibertat.”

Dolors Bassa, exconsellera de Tre-

ball, va dir al seu entorn més proper 
“Algú de la junta de tractament o de 
més amunt s’ha espantat” i a seva 
germana, Montse Bassa, diputada 
d’ERC al Congrés també va reaccio-
nar indignada “Que tenim l’enemic a 
Madrid ja ho sabia. El que no sabia és 
que també el tenim a casa”.

Yolanda Díaz, ministra de Treball, 
ha explicat que “els treballadors im-
mersos en un ERTO no són aturats, 
perquè continuen afiliats a la Segu-
retat Social. M’agrada comparar-los 
amb els que tenen permís de ma-
ternitat o de paternitat, perquè una 
dona està de permís, no està a l’atur. 
Amb naturalitat, a l’acabar l’ERTO, 
el treballador s’incorpora al seu lloc 
de treball. Des de cap punt de vista 
poden ser aturats.”

Bruce Aylward, director general ad-
junt de l’Organització Mundial de la 
salut (OMS) va felicitar l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron per la 
gestió feta en la crisi desencadena-
da pel coronavirus “Han fet un gran 
treball per convertir-se en un centre 
Covid-19, reformular tots els espais 
i preparar tots els seus professionals 
per avançar-se el virus.” 

Reflexions des 
del confinament
Aquesta és la quarta setmana de con-
finament. Se’ns permet sortir de casa, 
però només per fer unes poques activi-
tats: anar a la farmàcia (qui ho neces-
siti), anar a comprar menjar (una ne-
cessitat que té tothom), anar al quiosc a 
comprar el diari (suposant que el quiosc 
estigui obert, que ja és molt suposar), 
anar a l’estanc a comprar droga legal 
(per cert, el tabac és una droga molt 
més perniciosa que altres drogues que 
són il·legals) i, pels que en tinguin, anar 
a passejar el gos. La mainada, en aquest 
aspecte, té menys drets que els gossos. 
Les autoritats competents d’Espanya 
(Catalunya s’ha quedat sense compe-
tències, tot això es decideix a 600 qui-
lòmetres de casa) deuen pensar que els 
pares no estan prou preparats com per 
treure a passejar els seus fills, amb les 
precaucions que es fixessin.

A casa nostra tenim un terrat rectangu-
lar, amb un perímetre d’uns 200 passos. 
Aquesta circumstància ens permet fer 
passejades diàries, i observar la ciutat 
des de les altures. Veus com la gent pas-
sa l’estona als terrats i terrasses dels edi-
ficis veïns. La majoria porta el mòbil a 
la mà però pocs l’utilitzen per parlar ja 
que fan altres activitats digitals. Deuen 
participar en xarxes socials, o escolten 
música, o veuen pel·lícules, o vés a saber 
que. Des del terrat veiem també l’activi-
tat del carrer, que gairebé és nul·la. De 
tant en tant passa un cotxe, i de tant en 
tant passa alguna persona amb un gos, 
un carret de la compra o sense res. Al 
principi era estrany veure persones amb 
mascaretes, però ara se’n veuen més. No 
sé pas d’on les deuen treure, ja que a les 
farmàcies del barri ens diuen que estan 
esgotades. Nosaltres a casa en tenim al-
guna per si més endavant ens diuen que 
per sortir al carrer serà obligatori portar 
mascareta. 

Penjades als balcons es veuen algunes 
pancartes que diuen “ens en sortirem”, 
“tot anirà bé” i missatges similars. Jo 
també estic convençut que més aviat que 
tard ens en sortirem, però sense oblidar 
els milers de persones, joves i grans, que 
amb la seva vida hauran pagat peatge 
més car de la crisi. Per altra banda, el 
personal sanitari es mereix un deu. Tre-
balla en unes condicions físiques i men-
tals molt complicades i, per si això fos 
poc, la majoria dels professionals de la 
sanitat no disposen de tots els elements 
de protecció que haurien de tenir. Quan 
tot això s’acabi, s’hauran de demanar 
responsabilitats a molta gent, tant per la 
gestió de la crisi com, per exemple, per la 
situació de les residències de gent gran, 
un dels grans escàndols d’aquesta crisi.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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És difícil trobar aquests dies pro-
ductes periodístics que no facin 
servir xifres. Xifres d’infectats, de 
morts, de llits hospitalaris, de mi-

lions d’euros en plans de contingència, de 
mascaretes que arriben –o no arriben mai–
, d’empreses que fan ERTO, de treballadors 
que es queden al carrer, de ciutadans con-
finats, de disminució del trànsit a les carre-
teres, d’augment d’hores de videoconferèn-
cies… En moments 
de trasbals mundial 
com els que vivim, 
tot acaba sent expli-
cat en xifres, en es-
tadístiques, en per-
centatges.
Les persones que 
ens dediquem al pe-
riodisme ja hi estem 
acostumades: vivim 
constantment en-
tre xifres. Pregun-
tem sobre xifres a 
les conferències de 
premsa, demanem 
xifres als gabinets 
de comunicació, 
gaudim posant xi-
fres —com més inversemblants, millor— 
als titulars. Però des que va començar la 
crisi del coronavirus, aquesta tendència a 
quantificar-ho tot s’ha exacerbat fins a lí-
mits absurds. Pensem-hi una mica: si avas-
sallem lectors, oïdors o espectadors amb 
un munt de xifres, sovint inconnexes entre 
elles, acabem provocant l’efecte contrari 
del que preteníem.
Si diem, per exemple, que el país X ha aug-

mentat la capacitat de llits de les UCI en 
300 unitats, sense contextualitzar quantes 
n’hi havia en condicions normals i, per 
tant, quin percentatge d’increment suposa, 
no estem oferint una bona informació. De 
la mateixa manera, si expliquem que ar-
riben 5.000 mascaretes a l’hospital Y, ens 
queda el dubte: són moltes?; són poques?; 
són suficients o insuficients per a les ne-
cessitats d’aquell hospital?

Amb les xifres de morts per coronavirus, 
que malauradament estem rebent gairebé 
al minut, tenim un problema: s’haurien de 
posar sempre en relació a d’altres xifres, 
com a mínim la d’habitants d’un territori 
i la d’infectats per la Covid-19 en aquell 
mateix territori. No vull semblar insensi-
ble, però 50 persones mortes per la pan-
dèmia en una ciutat de 200.000 habitants 
és una xifra altíssima (un mort cada 4.000 

habitants); en canvi, 1.000 persones mortes 
en un país de 320 milions d’habitants, com 
ara els Estats Units, és una xifra 80 vega-
des més baixa (un mort cada 320.000 ha-
bitants). La contextualització de les xifres 
absolutes és una premissa bàsica del bon 
periodisme.
El periodisme de dades és precisament una 
especialitat de la nostra professió que està 
en auge en els últims anys. La possibilitat 

de treballar infor-
màticament amb mi-
lers de dades, com-
binar-les i, a partir 
dels resultats, elabo-
rar infogràfics cada 
cop més interactius 
i entenedors, per 
explicar situacions 
aparentment molt 
complexes, està fent 
que cada cop més 
periodistes a tot el 
món s’hi dediquin, 
especialment en la 
premsa digital.
Les xifres són bà-
siques per explicar 
què està passant en 

moments de convulsió global com els que 
vivim des de fa setmanes, però només amb 
xifres no ho podem explicar tot. El con-
text, la comparativa, l’anàlisi de les causes, 
els exemples concrets… calen moltes coses 
acompanyant les dades perquè aquestes 
compleixin la seva funció periodística. 
Siguem agosarats: no caiguem en el parany 
de les xifres!.  

mèdia.cat
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El parany de les xifres

Què et sembla que s’hagi aixecat el confinament 
perimetral de la Conca??

 Bé 65,9%  Malament 34,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN VILA I TRIADÚ
Periodista i professor de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la UAB.
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FITEX

la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada, ha aconse-
guit desenvolupar un model de mascareta de gènere de punt de màxi-
ma protecció que serveixi com a protecció efectiva per al COVID-19.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

TREBALLO A L’HOSPITAL 
D’IGUALADA
S.Z.

Poques vegades una frase tan curta 
havia provocat una llista d’emocions 
tan gran. Durant les últimes setmanes, 
pronunciar-la no deixava indiferent al 
receptor.... Hem vist a gent que feia un 
pas enrere, gent que ens mirava amb 
cara d’ensurt, gent que es ompadia de 
nosaltres i gent que ens aplaudia quan 
sortíem al carrer.
I és que ja tothom ens coneix. Ens han 
anomenat el Wuhan de la Xina, o el Bé-
rgamo d’Itàlia... Hem rebut els primers 
i de manera intensa al virus causant 
d’aquesta pandèmia que està saturant 
el sistema sanitari i s’està emportant  a 
tanta gent... 
No he estat a la “fila 0”, però volia ex-
plicar com ho he viscut (jo i crec que 
molts altres). 

Vam ser els primers a tenir una pila de 
casos, i hem tingut moltíssims com-
panys confinats, molts d’ells amb el 
diagnòstic d’infecció confirmada per 
COVID-19. I hem patit, i molt. Un di-
lluns teníem el primer test positiu i en 
tres dies havíem posat en marxa el pla 
A, el B i el C que s’havien ideat per si 
ens arribava el virus de la pandèmia... 
Vam començar a perdre professionals 
que havien de marxar a casa (alguns 
amb pocs símptomes però altres ho han 
passat ben malament!), i vam començar 
a canviar circuits, adaptar protocols, es-
tudiar aïllaments, proves diagnòstiques, 
tractaments... Tot de manera “exprés”. 
Cada vegada hi havia més pacients, i el 
coronavirus guanyava terreny dins de 
l’hospital. La gent d’urgències, interna, 
intensius, anestèsia i especialitats ate-
nien els pacients ingressats i la resta ens 
reinventàvem per a deixar-los espai... 
Molts ja ho sabeu. Perquè tot i comen-
çar molt d’hora i molt intensament, el 

que ha passat després no és diferent 
del que  han viscut a molts altres cen-
tres. Moltíssims pacients. Molta pena 
per tanta gent que no ha sobreviscut 
a la infecció (la gran majoria gent 
gran, i malalta, alguns coneguts... i 
que se n’ha anat sense poder acomia-
dar-se dels seus familiars). Molta fei-
na, molts torns, molts doblatges, molts 
maldecaps, molts moments d’angoixa, 
moltes nits sense dormir, molt esgota-
ment, molta ocupació d’espais nous... 
I alhora moltíssimes ajudes de llocs 
diferents: mostres d’afecte de la gent 
del carrer (cartells, notes, berenars...), 
professionals de fora que s’han unit als 
diferents equips, coordinació i treball 
en equip amb Primària i moltíssima 
ajuda imprescindible d’altres centres a 
qui hem pogut derivar pacients quan 
no els podíem assumir, amb qui hem 
pogut compartir circuits, protocols i 
maneres de treballar... 
No ha estat fàcil. I encara no ho és. I 

no sabem què passarà les properes set-
manes. 
Però ara podem dir, amb la màxima 
prudència perquè tenim una mena de 
sensació de “calma tensa” i sabem que 
aquesta epidèmia tindrà altres mo-
ments de pujada,  que l’Hospital d’Igua-
lada està en una situació  força estabi-
litzada. Hem fet una gran feina d’equip, 
on tothom hi ha posat molt de la seva 
part, des del seu àmbit. Ens hem orga-
nitzat, hem après molt, hem anat recu-
perant personal que havia estat a casa i 
que torna amb moltes ganes de posar el 
seu granet de sorra. I ara mateix fins i 
tot estem podent retornar una mica el 
què hem rebut nosaltres quan ens ha fet 
tanta falta, i estem rebent alguns paci-
ents d’altres centres que, per gran nom-
bre de pacients o per manca de profes-
sionals, estan en la mateixa situació que 
teníem nosaltres fa uns quants dies. 
Sí, “treballo a l’Hospital d’Igualada”. I 
m’agrada fer-ho. Seguim! 
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RESPOSTA A LA POESIA : 

“ENS EN SORTIREM”
Rosa M. Noguera i Antonia

Germà:
Has viatjat per molts països, escrit lli-
bres i anys enrere, poesies.
Em sento orgullosa del meu germà 
que es recorda de les seves arrels, 
Igualada, amics i família. No hi haurà 
distància d’Igualada a Barcelona per a 
nosaltres, recordarem aquests dies de 
confinament i incertesa, però també 
ho recordarem amb l’alegria per l’arri-
bada d’una nova vida a la meva fillola 
en la família Noguera-Cortés.
Com tu molt bé dius... 
“Ens en sortirem”.

MISSATGES PER A L’HOSPITAL D’IGUALADA
Hola, des de casa no puc estar més 
agraïda a la feina que estan fent els 
professionals de l’Hospital d’Igualada, 
acompanyant al pacients en aquests di-
fícils moments, en què no poden estar 
acompanyats de les seves famílies.
En el meu cas, dimarts van ingressar 
al meu pare, i des de casa pensava i ara 
què?, no podem contactar amb ell, no 
el podem veure, i ara què passarà?
El mateix dimarts a la tarda ens va tru-
car el seu metge per informar-nos de la 
seva evolució. Escoltes, et diuen, però el 
no poder veure’l, el pensar que és allà 
sol com si no tingués a ningú, fa trencar 
el cor. Tot i que truquen diàriament per 
informar del seu estat.
Però quina ha estat la meva sorpresa 

avui, quan he rebut una trucada des 
d’un mòbil que no coneixia dient-me 
que era la Sílvia, la infermera i que em 
trucava des del seu mòbil privat per  
preguntar-me si tenia watshap per fer 
una videotrucada perquè poguéssim 
veure al meu pare. Se’ns ha obert el cel, 
quina alegria pensar que el podríem 
veure i que ell ens podria veure i escol-
tar el nostre escalf.
Ha estat la trucada més emotiva de la 
meva vida.
Sílvia, no sé qui ets, però vull agrair-te a 
tu en particular i a tots els professionals 
en general la gran tasca humana que feu 
amb aquests petits gestos que per nosal-
tres són la finestra de l’habitació on es 
troben els nostres malalts.

Moltíssimes gràcies per la grandíssima 
tasca que esteu fent.

LÍDIA MÉNDEZ

Voldria donar-vos tots els ànims, forces, 
esperança que es pugui perquè això és 
una lluita de tots/es i cada dia ja és una 
batalla que haurem passat tots junts. No 
importa els dies que quedin, sinó, que 
mai, però mai, ens separem d’aquesta 
batalla. Doctors i doctores, vosaltres te-
niu molta valentia. I això ho guanyareu. 
I per guanyar heu de creure en vosal-
tres mateixos i treure el que teniu dins. 
I sobretot mai, però mai, perdeu l’espe-
rança. Molta força I molts ànims! Una 
abraçada a tots/es. 

JOSEP MARTÍNEZ
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Treure’t preocupacions 
és elaborar un pla per 
posar-t’ho més fàcil.

Informa’t a naturgy.cat

Un pla que inclou mesures com ara: 
ajornar factures fins a 12 mesos sense 
interessos, assegurar el subministrament 
a tots els clients, en especial als vulnerables, 
i proveir energia sense cost a tots els hotels 
medicalitzats. I tots a Naturgy, continuarem 
treballant per posar-t’ho una mica més fàcil.

ACPC_Covid-19_(297x420)_generica corp_CAT.indd   1 3/4/20   13:53



Els que tenim vocació 
d’escriure del nostre 
entorn, puc assegurar 
que en termes generals 

és un gran ofici, per això m’hi 
he dedicat al llarg de més de 
trenta anys. La proximitat amb 
el públic i la notícia –o l’opinió- 

genera molt sovint un feed-back molt engresca-
dor i, que en el meu cas, és part de les millors 
experiències professionals de la meva vida.
Hi ha dies però, que no hi ha res més dolorós 
que escriure. Amb aquest dolor m’hi he trobat 
moltes vegades. Quan m’he trobat amb la mort 
per accident d’una persona amiga i tothom l’ha 
pogut plorar en la intimitat, a mi m’ha tocat tre-
ballar per explicar les causes de la mort. Mentre 
tots els altres amics s’abraçaven i compartien 
dolor, a mi em tocava fer preguntes a l’entorn 
familiar o als testimonis.
Han estat els dies en què més m’ha pesat la pro-
fessió. Ara que, un cop jubilat, pensava que els 
dies de dolor davant el teclat s’havien acabat 
definitivament, ens trobem amb la catàstrofe 
del coronavirus que tantes i tantes persones 
amigues, conegudes, estimades... s’ha endut per 
sempre.
És impossible acomiadar-se de tots els que han 
mort, car ni tan sols ho ha pogut fer en condi-
cions la pròpia família. El dolor que ens deixen 
a tots és tan dur i profund, que no crec que ens 
puguem recuperar del tot mai més.

Ara mateix només tinc ganes de tancar-me en-
cara més i plorar desconsoladament per totes 
les víctimes del coronavirus, però el compromís 
setmanal  amb els lectors, m’obliga novament a 
fer aquest exercici de parlar de la mort de per-
sones grans, de persones joves, de persones po-
pulars o de persones desconegudes pel públic.
El que em vindria de gust és despotricar contra 
els polítics que han retallat en sanitat però no 
han sabut reprimir una corrupció que ja forma 
part indestriable de l’Estat. Però el que faré és, 
des de la intimitat del meu despatx a casa, tenir 
un record cap a tots els que he conegut i han 
marxat i demanar-vos a tots vosaltres que tin-
gueu un record per als que coneixeu i enyoreu.
Aquest virus ha condemnat a milers de persones 
a marxar d’aquest mon sense poder tenir l’escalf 
de la seva família i mentrestant hi ha “dirigents” 
que es preocupen del mercat, dels campionats 
de futbol o de la Fórmula 1. Són uns miserables. 
Ja se sap que en les tragèdies és quan apareix el 
veritable caràcter de les persones.
En el futur immediat haurem d’analitzar què ha 
passat i quin paper hi ha tingut cadascú, però 
mentrestant és hora de tenir un record per tots 
els que la Covid-19 ens ha pres. I en pensar en 
la iniquitat que hem fet amb les residències 
d’ancians, hem de dir mai més. MAI MÉS. 

És impossible acomiadar-se de tots els 
que han mort, car ni tan sols ho ha 

pogut fer en condicions la 
pròpia família. 

JOSEP M. CARRERAS

El dolorós ofici 
d’escriure

Després de la tempesta

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

La crisi sanitària que es-
tem vivint ha trasbalsat 
la nostra vida. Mai hau-
ríem imaginat que, en ple 

segle XXI viuríem unes condici-
ons que ens acosten més als grans 
cataclismes demogràfics de l’Edat 

Mitjana que no pas a una societat tecnificada que 
ha sigut capaç d’enviar  homes a la lluna.
Per això, és evident que aquesta tempesta tindrà 
greus conseqüències per a tota la humanitat, es-
pecialment en el camp social i econòmic. Res no 
pot ser igual en un món que ha pogut compro-
var la fragilitat de la condició humana en unes 
circumstàncies com aquestes. És en els moments 
difícils que es posen de manifest les millors i les 
pitjors passions de l’ésser humà.
Tot i la globalització, ha agafat desprevinguts els 
responsables i ha predominat l’individualisme pel 
damunt del bé general. Mentre el problema es li-
mitava a un indret tan llunyà com la Xina, no es 
va fer cas de la perillositat de l’epidèmia i quan 
l’hem sofert amb tota la virulència que coneixem, 
s’han trobat mancats de recursos. Ha calgut im-
provisar perquè no es va creure que una cosa així 
pogués passar en una societat tècnicament tan 
avançada com la nostra.
I quan ho hem tingut a sobre, s’ha volgut amagar 
o minimitzar el problema, malgrat les advertèn-
cies dels experts que anunciaven un panorama 
apocalíptic si no es prenien mesures dràstiques. 
D’una banda, la UE, com ha fet sempre que se li 
han presentat casos en què havia de mullar-se, ha 
preferit deixar la iniciativa a cada estat, impedint 
així una acció conjunta molt més efectiva. 
L’estat espanyol ha reaccionat tard i malament. Es 
va resistir al tancament total malgrat els informes 
i la insistència de metges i científics. I quan no ha 
tingut més remei que cedir a l’evidència, ha donat 
la iniciativa als militars, que han vist una ocasió 
d’or per fer-se veure com a necessaris. L’orgull i 
la prepotència dels polítics s’ha imposat al sentit 
comú, tot i l’exemple d’altres societats veïnes. A 
banda d’això, no hi ha hagut un pla de prevenció 

i s’han posat de manifest les mancances de tot or-
dre que han hagut de patir  tant els malats com el 
personal sanitari.
Per fortuna, una vegada més qui ha estat a l’alçada 
de les circumstàncies ha sigut el poble. La gent 
s’ha bolcat per fer més suportable el confinament 
i a la vegada col·laborar en la mesura de les prò-
pies  possibilitats. Davant falta de material i re-
cursos, moltes persones i entitats s’han posat a fer 
manualment mascaretes, davantals, respiradors 
3D... Les xarxes informàtiques s’han omplert de 
consells i iniciatives per alleugerir el tancament. 
De manera espontània, sense obeir cap consigna  
vinguda de dalt, la gent ha volgut agrair l’esforç 
i la tasca d’aquests herois i heroïnes del món sa-
nitari que ho estan donant tot perquè el sistema 
no es col·lapsi i els malalts no hagin de patir més 
del necessari. En el camp humà, soc testimoni del 
sofriment per persones que han perdut un ésser 
estimat i no han pogut ni tan sols ser al seu costat 
per donar-li la mà en els darrers moments. 
El poble sap agrair i per això cada vespre es re-
peteixen els aplaudiments des dels balcons de les 
cases per donar suport als que tenen cura dels 
malalts posant en risc la seva pròpia salut. Per a 
ells i elles és una injecció de força per continuar 
endavant malgrat totes les dificultats. També és 
emocionant veure com els sanitaris acomiaden 
amb aplaudiments i mostres d’alegria aquells ma-
lalts que han rebut l’alta i deixen l’hospital.
Suposo que hauran de canviar moltes coses un 
cop passada la tempesta. Preparem-nos per al ca-
taclisme econòmic que s’acosta. Però no oblidem 
que no és l’acumulació de bens materials la que 
ens portarà el benestar, sinó el convenciment que 
en cada persona hi batega un cor com el nostre. 

L’estat espanyol ha reaccionat tard i 
malament. Es va resistir al tancament 

total malgrat els informes i la 
insistència de metges i científics
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El doble de denúncies de la Policia Local des del 
final del confinament perimetral de la Conca

Els serveis funeraris comptabilitzen 50 morts 
en la primera setmana d’abril
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Funerària Anoia ha 
comptabilitzat fins 50 
persones mortes des de 

l’1 al 7 d’abril en els municipis 
allí on presta servei, ha infor-
mat avui l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells. L’any passat, la 
xifra en aquesta mateixa set-
mana era de 9 persones.
No significa, però, que aques-
tes víctimes mortals ho siguin 
per Covid-19. “Les dades ofi-
cials les ha de donar Salut, 

ACN.-  La policia local 
d’Igualada ha advertit d’un 
increment dels moviments 
dins la ciutat “sense cap mo-
tivació clara”. Concretament, 
la mitjana de denúncies en-
tre l’inici del confinament 
a la Conca d’Òdena i el dia 
30 de març se situaven en les 
quatre diàries –set el diven-
dres-, una xifra que entre el 
dissabte –dia en què el Go-
vern va anunciar la demanda 
d’aixecament del confina-
ment perimetral- i el dimarts 
–data de l’aixecament efectiu 
dels controls policials- es va 
disparar fins a un total de 
42. Per aquest motiu, la po-

Coronavirus a l’Anoia

licia local ha intensificat els 
controls diaris. Els ajunta-
ments de la Conca demanen 
quedar-se a casa amb l’objec-
tiu de continuar treballant 
per combatre l’expansió dels 
contagis per coronavirus.

Dilluns, la comunitat religi-
osa que gestiona la residèn-
cia de la Llar del Sant Crist 
d’Igualada, on hi ha 80 avis, 
va fer una crida urgent d’aju-
da davant la baixa laboral de 
14 persones del personal que 
hi treballa, 12 professionals 
i 2 religioses, com a conse-
qüència de la Covid-19. 
El Servei Local d’Ocupació 
va activar una crida, a través 
de la XALOC (Xarxa Local 
d’Ocupació) de la DIBA, per 
tal d’incorporar professio-
nals. Ara ja s’han rebut dife-
rents oferiments: 36 persones 
per a tasques de neteja; 4 per-
sones per a tasques d’auxiliar 
de geriatria i 10 per a tasques 
d’auxiliar d’infermeria.
L’Ajuntament d’Igualada va 
activar un pla de desinfecció 
de l’Asil dimarts a la tarda 
amb una zona i el dia següent  
es prosseguia amb la resta. 

Dimarts ja es va efectuar un 
nou lliurament de material, 
bàsicament de protecció per 
als professionals sanitaris de 
l’asil procedents de Col·legi 
Oficial de Metges i Diputació 
de Barcelona: bates, mascare-
tes FP2 i quirúrgiques, gor-
res, peücs, guants i ulleres de 
protecció. 
També es va requerir per 
escrit des de l’Ajuntament 

al Departament de Treball, 
Afers Socials i Família, actua-
cions immediates per resoldre 
aquesta situació i les deman-
des d’ajuda de totes les resi-
dències de la Conca d’Òdena. 
Ja el passat 21 de març es va 
enviar una carta al Departa-
ment de Salut, informen des 
de l’Ajuntament, reclamant 
un Pla de Contingència per a 
aquest equipaments.

Comença a arribar ajuda a la Llar del Sant 
Crist després d’una crida urgent

aquestes són només dades 
procedents dels serveis fu-
neraris, que inclouen totes 
les persones que s’han mort, 
però no s’ha de ser Einstein 
per veure a què es pot deure 
la diferència respecte l’any 
passat”, ha dit Castells.
Recordem que, dissabte, dia 
4, la consellera de Salut va ex-
plicar que es comptabilitza-
ven fins a 147 morts per coro-
navirus a la Conca d’Òdena.
A més de les persones que 
moren a l’Hospital, també 

s’han de comptar les que ho 
fan a les residències de gent 
gran, o les que han traspassat 
a casa seva, que són moltes. 
Així, segons dades de l’Hos-
pital, des del 8 de març fins 
ahir es porten comptabilitza-
des 84 persones mortes en el 
centre sanitari. És molt difí-
cil saber amb certesa quantes 
són en total les víctimes per 
Covid-19 a la Conca actual-
ment, però és mot possible 
que aviat s’apropin als dos 
centenars.

L’Hospital recupera 
l’activitat
L’Hospital d’Igualada ha co-
municat que “estem recupe-
rant activitat gràcies a la rein-
corporació de professionals 
que estaven confinats, recor-
dem que ha arribat a tenir el 
40% de personal infectat o 
confinat, i que, per tant, hi ha-
via llits tancats per no poder 
ser atesos. Gràcies a l’ajuda 
d’altres centres que es van fer 
càrrec d’alguns dels nostres 
ingressos i aquesta recupera-
ció de personal, podem tenir 
ara les plantes obertes. Això 
ens ha permès el reagrupa-
ment familiars doncs alguns 
pacients estaven ingressats 
fora del nostre centre, han po-
gut tornar”.
L’Hospital té actualment pre-
parats 18 llits d’UCI i (entre la 

UCI i tres quiròfans), i 65 llits 
per a pacients lleus entre els 
hospitals de dia i les sales de 
consultes externes. “Tot i que 
estem preparats, el missatge a 
la població és que no ens po-
dem relaxar. Hem de seguir 
amb les indicacions que fan 
les autoritats sanitàries sobre 
les mesures de confinament, 
d’higiene i de precaució”.

788 positius a la Conca
Segones les dades de l’Hos-
pital, des del 8 de març s’han 
comptat 788 casos confirmats 
de Covid-19, 371 dels quals 
han tingut hospitalització. En 
27 casos, s’han hagut d’ingres-
sar a la UCI o serveis similars. 
Actualment, la plantilla de 
l’Hospital és de 888 persones, 
de les quals 91 es troben con-
finades. 

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN) GRÀCIES
a tots els 

professionals 
que ho feu possible
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obertura especial  Pasqua  

dissabte 11 d’abril 
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La Festa del Sant Crist es podrà seguir per Internet
REDACCIÓ / LA VEU 

D egut a les circums-
tàncies excepcionals 
que està vivint la ciu-

tat d’Igualada i arreu del món, 
provocades per la pandèmia 
del COVID 19, enguany les 
Festes del Sant Crist d’Igua-
lada, han de veure modificat 
el seu format de forma subs-
tancial.
Tot i això, i fidels a una tradi-
ció que enguany ja suma 430 
anys, es mantindran uns actes 
que esperen ser prou concor-
reguts degut a les noves tec-
nologies que han arribat a la 
majoria de les llars.

Missa solemne de 
dimarts, per Youtube
D’aquesta manera, el dimarts 
dia 14 d’abril, a les 11 del matí, 
tindrà lloc la tradicional Mis-
sa Solemne a l’església de San-
ta Maria, presidida per Mn 
Xavier Bisbal, prior eclesiàs-
tic. La celebració serà a porta 
tancada, i per tant, sense que 
els feligresos hi puguin assis-
tir presencialment. Tot i això, 
per qui ho vulgui seguir, es 
podrà fer a través d’internet i 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de tres inten-
ses setmanes de tre-
ball, la Fundació Pri-

vada per a la Innovació Tèxtil 
d’Igualada, FITEX, ha aconse-
guit desenvolupar un model de 
mascareta de gènere de punt de 
màxima protecció que serveixi 
com a protecció efectiva per al 
COVID-19. Ara treballa per 
aconseguir-ne l’homologació i, 
un cop validada, aquesta mas-

en directe, a través del canal 
de youtube del Bisbat de Vic, 
al següent enllaç:
https://m.youtube.com/chan-
nel/UCHVSVgTXAgtB05w-
ZeH86ohA o anant a www.
youtube.com, posant en el 
cercador Bisbat de Vic, es pot 
trobar fàcilment.
La processó de la tarda per 
motius de les normes de con-
finament dictades per les au-
toritats queda suspesa.

El Viacrucis de Divendres 
Sant, des de casa
Els Priors del Sant Crist també 
informen que demà Diven-
dres Sant, dia 10 d’abril, a les 
11 del matí, tindrà lloc el tra-
dicional Viacrucis, enguany 
també modificat en el format 
degut a la pandèmia del Coro-
navirus. 
Concretament, serà un Via-
crucis, que es farà des de la 
Basílica de Santa Maria, a por-
ta tancada, però que es podrà 

seguir des de les llars per inter-
net en directe clicant a l’enllaç 
https://zoom.us/j/432410456. 
Quan l’aplicació demani l’ID 
de la Reunió s’haurà de posar 
432410456. 
Aquest canal és el mateix des 
del qual cada dia a les 8 del 
vespre es pot seguir la missa 
des de l’Església de Santa Ma-
ria, i també des d’on es retrans-
metran els actes de la Setmana 
Santa cada dia en format vide-
oconferència.

També el dilluns dia 13 d’abril, 
en la missa que cada dia a les 
8 del vespre es transmet des de 
la Basílica de Santa Maria, s’hi 
inclourà el cant de vespres que 
tradicionalment s’ofereix en 
aquesta jornada. La celebració 
serà presidida per Mn Josep 
Massana, rector de la parrò-
quia de la Soledat d’Igualada.

La imatge del St. Crist 
continuarà a l’altar major
Cal indicar que mentre duri la 
situació de pandèmia, i també 
com a una mesura excepcio-
nal, la imatge del nostre Sant 
Crist seguirà situada en el ma-
nifestador de l’altar major de 
la Basílica de Santa Maria.
Sens dubte, unes circumstàn-
cies històriques han obligat 
a modificar el format d’una 
celebració, que espera man-
tenir el grau de participació i 
devoció d’altres ocasions, si bé 
enguany, d’una manera dife-
rent. Els Priors del Sant Crist, 
quan les circumstàncies de la 
pandèmia ho permetin, estu-
diaran la celebració d’algun 
acte que pugui reunir presen-
cialment els devots del nostre 
Sant Crist d’Igualada.

Fitex crea un model de mascareta que es podrà fabricar aquí
careta protectora podria fabri-
car-se íntegrament a l’Anoia a 
un ritme de 150.000 unitats en 
dues setmanes aprofitant les 
capacitats industrials tèxtils del 
territori.
La nova mascareta es fruit de 
la col·laboració entre el propi 
centre tecnològic FITEX i un 
conjunt d’empreses industrials, 
no només del sector tèxtil de la 
comarca sinó també del sector 
paperer, aprofitant així la suma 
de capacitats de dos dels sec-
tors industrials més rellevants 
de l’Anoia.
Segons el director de FITEX, 
David Garcia, “és molt impor-
tant comunicar a la població 
que existeixen tres tipus de 
mascaretes ben diferenciades, 
el primer tipus, les mascare-
tes higièniques que no estan 
subjectes a cap homologació i 

que només filtren un 15-20% 
de les partícules contaminants 
presents a l’aire; els segon tipus, 
les mascaretes quirúrgiques, 
que estan destinades a evitar 
la difusió d’agents infecciosos 
de la persona que utilitza cap a 
l’exterior; i, finalment, les mas-
caretes de protecció o efecte fil-
trant que són les que protegei-
xen a la persona que les porta 
de partícules perilloses per a la 

seva salut. Aquestes dues dar-
reres tipologies estan subjectes 
a estrictes controls i homologa-
cions”. El desenvolupament de 
mascaretes de protecció impli-
ca superar un conjunt de nor-
matives de filtració de partícu-
les, respirabilitat i seguretat que 
són molt exigents i comporten 
un procés de certificació que 
FITEX està intentant accelerar.

Dues o tres setmanes per 
aconseguir l’homologació
Segons García “trigarem enca-
ra entre dues o tres setmanes 
en aconseguir l’homologació 
d’aquest model de mascare-
tes de protecció però, quan ho 
aconseguim, podrem oferir un 
producte amb garanties i d’altes 
prestacions de seguretat per a 
les persones i institucions de 
Catalunya per tal d’enfrontar 

aquesta i noves crisi sanitàries 
que puguin venir en el futur”.
Un cop homologada, aques-
ta mascareta protectora po-
dria fabricar-se íntegrament a 
l’Anoia, preparada per produir 
més de 150.000 unitats en dues 
setmanes aprofitant les capaci-
tats tèxtils del territori. 
Durant les darrere setmanes 
han estat moltes les empre-
ses tèxtils de l’Anoia que han 
contribuir a donar resposta a 
l’escassetat de mascaretes que 
estem vivint i han desenvolu-
pat també altres mascaretes de 
gènere de punt, en aquest cas 
de tipus higiènic, per atendre 
les necessitats més bàsiques i 
urgents del territori. FITEX 
està coordinant també, amb la 
Generalitat, la possibilitat d’en-
degar una línia de fabricació de 
bates d’ús únic a Igualada.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT
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MKM
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PIA PRAT / LA VEU 

Em consta que has fet 
alguna aportació al 
món sanitari. En què 
ha consistit?

Sí, vam donar 22 ulleres de pro-
tecció a l’Ajuntament perquè les 
repartissin a sanitaris d’Igua-
lada, i en vam portar 6 més al 
CAP de l’estació. De fet són to-
tes les que teníem.  

Creus que a hores d’ara ja s’ha 
cobert la necessitat? Han fet 
crida que se’n necessitin més?
He pogut parlar amb sanitaris i 
no és suficient, van molt justos 
de material de protecció i això 
inclou les ulleres, i nosaltres 
no en podem comprar més ara 
mateix. 

Fins ara anar a fer-se unes 
ulleres era tant una qüestió es-
tètica com una correcció de la 
vista, però ara amb el corona-
virus és un risc?
En la situació de crisi sanitària 
actual i des que estem en estat 
d’alarma, no hi ha venda d’ulle-
res a l’òptica, es pot fer alguna 
cosa urgent com pot ser entrega 
de lents de contacte i reparaci-
ons, però evitem sempre que 
podem el contacte fent entre-
gues a domicili pràcticament 
en tots els casos ja que el risc de 
contagi en una òptica és molt 
alt.

El fet de la proximitat en-
tre l’òptic i el client, quin risc 
comporta?
En el dia a dia normal, no du-
rant el coronavirus, el contacte 
entre òptics o comercials amb 
els nostres clients és inevitable. 
Per qualsevol revisió que fem 

al gabinet optomètric la distàn-
cia és menor a la recomanada 
per les autoritats sanitàries, el 
mateix passa amb coses tan 
quotidianes per nosaltres com 
ajustar unes ulleres que sempre 
és a distàncies menors a 1m i 
actualment és un risc molt alt 
de contagiar o de ser contagiats.

A l’òptica es feien moltes revi-
sions de l’agudesa visual sense 
anar a l’oculista. Quina dife-
rència hi ha entre oculista i 
optometrista?
Tant l’oculista com l’optome-
trista estan autoritzats per fer 
revisions i prescriure ulleres, 
adaptacions de lents de con-
tacte, teràpies visuals i exàmens 
del globus ocular en general, 
la diferència és que l’oculista és 
metge i pot diagnosticar i trac-
tar patologies dels ulls, receptar 
medicaments i, si cal, fer cirur-
gies.
Més del 80% dels clients que es 
venen a visitar a la nostra òpti-
ca els fem la revisió nosaltres ja 
que a dia d’avui és difícil accedir 
a visites a l’oftalmòleg via sanitat 
pública, i els que ho fan, moltes 

vegades són derivats a les òpti-
ques perquè els fem les revisi-
ons nosaltres mateixos.
Tot i que a les òptiques a dia 
d’avui es fan revisions molt 
completes, sempre és recoma-
nable visitar-se amb un oftal-
mòleg cada 2 anys per descartar 
patologies.

I pel que fa a accions com la 
mesura de la pressió ocular?
La mesura de la pressió ocular 
és una mètode molt ràpid de 
realitzar i que pot descartar o 
avisar-nos d’una possible pato-
logia greu. 
La nostra funció és la d’avisar 
al pacient si creiem necessari 
anar a visitar-se a l’oftalmòleg i 
és aquest últim qui diagnostica 
si hi ha alguna patologia o si 
està tot correcte.
És molt important que tots els 
majors de 40 anys, i sobretot 
els que tenen antecedents fa-
miliars  de glaucoma, vinguin 
a prendre’s la pressió ocular 
almenys un cop a l’any, ja que 
podem tenir la pressió dels ulls 
molt alta i no tenir cap símp-
toma.

Parlem amb Carles Cuñado Jorba, diplomat en Òptica i Optometria a la facultat de Terrassa, propietari d’Alain Aff lelou 
Igualada on hi treballem 5 persones i membre de la comissió nacional d’Alain Aff lelou Espanya

Els farmacèutics han comen-
çat a fer unes proteccions de 
plàstic per no haver de quedar 
cara a cara amb els clients. Ells 
tenen normalment un tau-
lell pel mig, però vostès han 
d’acostar-se molt, per trobar el 
centre d’ulls, per ajustar mun-
tures, etc. Què pensen que 
s’haurà de fer?

En el nostre cas és molt difí-
cil posar barreres físiques pel 
que tu mateix em comentes. La 
distància entre nosaltres i els 
clients a l’hora de prendre al-
gunes mesures que necessitem 
a l’hora de treballar ens obliga 
a estar a menys d’1m però pel 
que sé des d’Alain Afflelou s’està 
estudiant la forma de treballar 
amb la màxima protecció en-
front al Covid-19. Fins que no 
arribi aquesta fórmula l’òptica 
ofereix només serveis mínims 
i per tant, no treballarem de la 
mateixa manera que ho fèiem 
abans de la pandèmia

Hi ha qui diu que passat un 
parell de mesos tot serà com 
abans. Altres que fins que no 
es trobi una vacuna s’aniran 
donant episodis de contagi i 
que ens haurem de protegir. 
Com creu que l’afectarà el co-
ronavirus a la seva activitat?
Penso que durant el desconfina-
ment progressiu, es perdrà tota 
la venda impulsiva, cosa que en 
el nostre cas parlem aproxima-
dament del 15% de la xifra de 
venda total.
La venda d’ulleres graduades i 
lents de contacte també decrei-
xerà però no al nivell de la ven-
da que abans comentava.

També pot acabar d’accentuar-se 
el canvi en el mercat de la con-
tactologia, on la venda de lent 
de contacte de reemplaçament 
diari guanyarà més terreny a la 
de reemplaçament mensual per 
un tema de higiene.

Vostès tenen un vessant co-
mercial important. Com 
creu que afectarà la crisi a les 
activitats econòmiques dels 
autònoms?
Dependrà de les ajudes eco-
nòmiques que rebem com a 
autònoms, i principalment les 
ajudes que rebi la població en 
general. Si la gent no té diners 
per gastar i consumir o té por 
a un futur incert econòmica-
ment, podem entrar en una 
crisi important i que molts 
negocis haguem de tancar de-
finitivament, i per tant això és 
com un peix que es mossega 
la cua. Personalment, espero 
i desitjo que, com a consu-
midors, ens sentim amb prou 
suport per seguir consumint 
com s’estava fent després de 
sortir de la última crisi econò-
mica.

Els seus proveïdors són nor-
malment grans empreses. 
Creuen que hi haurà col·labo-
ració en la cadena de valor?
Estem sota una gran insígnia 
com és Alain Afflelou i l’em-
presa sempre treballa per fer 
arribar un producte de màxima 
qualitat a un preu molt compe-
titiu. Ara mateix la prioritat és 
donar la màxima seguretat als 
nostres clients i a nosaltres ma-
teixos un cop restablim l’activi-
tat al cent per cent.

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

L’òptica ofereix només serveis mínims i per tant, no treballem 
de la mateixa manera que ho féiem abans de la pandèmia



Mor el mestre Joan Just, i s’edifica el nou barri 
de Montserrat a Igualada
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Els preus de les cases 
a Igualada i la Conca 

l’any 1960, en un anun-
ci de La Renda Urbana

Els primers edificis del barri de Montserrat, el 1960.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L a dècada dels seixanta va 
ser pròdiga en l’aparició 
de barris obrers en mol-

tes zones industrials d’Espanya, 
especialment a Madrid, Euskadi 
i Catalunya, on s’hi van dirigir 
milers d’espanyols que deixa-
ven les seves terres del sud a la 
recerca d’un treball digne. A 
l’Anoia  hi ha diversos exemples 
d’aquests nous barris, i a Iguala-
da, especialment, en destaquen 
els de Fàtima i Montserrat. Val a 
dir que ja abans de 1960 n’havia 
començat l’edificació en molts 
indrets.
En el cas del barri de Montser-
rat, es van construir 420 habitat-
ges de l’Obra Sindical, ocupades 
majoritàriament per famílies 
emigrants a Catalunya. Popu-
larment s’ha conegut aquests 
blocs d’edificis amb el nom de 
“Carrero Blanco”, ministre de 
Franco i posteriorment presi-
dent del govern. 
L’1 d’octubre de 1959 es 
va fer la primera Mis-
sa al Barri de Montserrat. 
El 18 de setembre de 1960, Mn. 
Genís Padrós, arxipreste, bene-
ïa el centre parroquial del Bar-
ri de Montserrat, on s’hi va fer 
una guarderia. No va ser fins el  
9 de gener de 1965, quan es va 
fer la signatura de l’escriptura de 
donació dels terrenys per al nou 
temple parroquial, a càrrec de la 
família Borràs Marsans, que es 
va inaugurar el 1967.
L’any 1960 va morir el mestre 
Joan Just i Bertran, penedesenc 
molt vinculat a Igualada. L’any 
1931, amb 34 anys, Just es tras-
lladà a Igualada per substituir el 
mestre Manuel Borgunyó com 
a director del Conservatori de 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, i romangué en el càr-
rec fins a la seva mort. Des de la 
seva posició com a director de 

1960 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Membres de l’Schola Cantorum treient el fèretre amb 
les despulles del mestre Joan Just. AFMI5391. Autor Procopi Llucià

Així va quedar el garatge de la Hispano Igualadina després 
d’un aparatós incendi. AFMI5288, foto de Procopi Llucià.

l’Orfeó de l’Ateneu, fundà la Sc-
hola Cantorum el 1939, a fi que 
les cerimònies religioses tin-
guessin un acompanyament de 
música polifònica qualificat. A 
l’any següent inicià un altre pro-
jecte, el de la Banda Municipal 
d’Igualada. Simultàniament, di-
rigia l’Escolania de la Pietat, im-
partia classes de música, piano 
i violí al col·legi dels Escolapis 
de la capital de l’Anoia i portava 
la direcció de l’Orfeó de Santa 
Coloma de Queralt. Igualment, 
col·laborà amb la Secció de Mu-
sicologia del Centre d’Estudis 
Comarcals i promogué la crea-
ció de les Joventuts Musicals.

La Guerra Civil estigué marcada 
pel salvament de la destrucció 
de l’orgue de l’església de Santa 
Maria i la protecció que donà al 
monjo de Montserrat David Pu-
jol, que amagà dels que el volien 
assassinar, i a qui ajudà a fugir a 
l’estranger. 
Gran pedagog, formà tota una 
generació de professionals de 
la música. Alguns dels seus 
exalumnes destacats han estat 

Jordi Savall, Maria del Rio Mon-
fort, les pianistes Teresa Llacuna 
i Josefina Rigolfas, i el seu propi 
fill Joan (que seria després l’abat 
de Montserrat Cassià Maria 
Just).
Fou homenatjat per l’ajunta-
ment d’Igualada, que li atorgà la 
Placa del Mèrit Artístic (23.2.58) 
i el nomenà Fill Adoptiu de la 
Ciutat (25.2.60). El 1970 s’erigí 
un monòlit a la Tossa de Mont-
bui en recordança seva i l’Escola 
Municipal de Música d’Igualada 
porta el seu nom. 
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El personal sanitari és 
avui un col·lectiu de 
risc davant el corona-

virus. Els dentistes estan pre-
parats per treballar amb tan-
ta proximitat amb pacients, 
si estiguessin infectats sense 
saber-ho?
Els odontòlegs som un dels 
grups més vulnerables ja que 
treballem a molta proximitat 
de la boca i en contacte amb la 
saliva, que és d’on precisament 
prové el contagi. De moment 
els nostres proveïdors habi-
tuals no ens poden servir el 
material de seguretat adequat 
i això fa que no puguem treba-
llar amb condicions segures, 
tant per a pacients com per als 
nostres treballadors. A banda 
d’això, l’altre problema que ens 
trobem és que molta població 
no sap si ha passat la malaltia 
o no, ja que no s’han fet els 
tests a tothom, i això també 
genera molta desconfiança els 
uns dels altres.

Com pot estar segur un pa-
cient que anant a la consulta 
no s’infectarà de coronavi-
rus?
Actualment i segons la resolu-
ció del departament de Salut 
instant a la suspensió de tota 
activitat assistencial no ur-
gent, no podem visitar amb 
normalitat.
De moment només estem 
rebent trucades desviades al 
mòbil i fent un cribratge. La 
majoria es resolen amb una 
recepta que enviem per correu 
electrònic, els donem consell 
odontològic i fem una retru-

cada passades 12-24h si es 
requereix control. Si un paci-
ent pateix una urgència que 
requereix tractament, com 
pot ser una inflamació o in-
fecció amb dolor agut que no 
deixa dormir (i que no cursi 
amb febre), el visitarem pre-
vi triatge de Covid-19. Això 
significa que si hi ha sospita 
de coronavirus el derivem a 
l’Hospital. Si no hi ha sospita 
de coronavirus, el visitarem a 
la nostra consulta seguint el 
protocol del nostre Col·legi 
d’Odontòlegs, que consisteix 
en col·locar-nos els EPIs i re-
alitzar una neteja i desinfecció 
exhaustiva.

Quines mesures profilàc-
tiques es prenen per evitar 
contagis tant en els tracta-
ments, com en les sales d’es-
pera?
Actualment la nostra clíni-
ca resta tancada, com hem 
comentat abans, però estem 
prenent ja les mesures neces-
sàries i adquirint el material 
necessari per poder reobrir el 
nostre centre el més aviat pos-

sible. No obrirem fins assegu-
rar que tenim tot el material 
adequat i podem seguir tots 
aquests protocols.
Els protocols diuen que cal fer 
un previ triatge de Covid-19 
per via telefònica, assegu-
rant-nos que no tenen cap 
símptoma ni cap contacte po-
sitiu recent. 
Quan s’entra a la clínica s’hau-
ria de venir amb mascareta, 
nosaltres els prenem la tempe-
ratura i els donem gel hidroal-
cohòlic per a les mans. A ser 
possible s’ha de venir sol, sen-
se acompanyants. A recepció 
hem adaptat una pantalla de 
protecció per al personal ad-
ministratiu i a la sala d’espera 
cal asseure’s mínim a 1 metre i 
mig de distància entre uns i al-
tres. Les agendes també estan 
afectades, fent que les visites 
siguin molt més espaiades.
Ja dins el box, es prenen algu-
nes mesures com no utilitzar 
aire condicionat, ventilar o 
no fer servir la mateixa cadi-
ra dental en 3 hores per as-
segurar-nos poder netejar els 
aerosols que puguin quedar 

Parlem amb les odontòlogues igualadines Eva Marcè i Mariona Sagarra. Del  centre dental Marcè & Sagarra, un centre equipat 
amb tecnologia d’avantguarda punter a la comarca

en l’ambient, visitar amb la 
porta tancada, dipositar to-
tes les deixalles al contenidor 
groc (la de residus tòxics) i 
posar-se els EPIs per netejar el 
box. A banda, per aquells trac-
taments que generen aerosols, 
s’utilitza un dic de goma per 
aïllar la zona a tractar, sistema 
de doble aspiració i no utilit-
zem l’aigua de l’equip per refri-
gerar la turbina o el contraan-
gle, sinó una xeringa externa 
per irrigar. 
Seria molt útil per nosaltres 
crear el carnet immunològic 
com vol fer Alemanya. Si po-
dem saber qui ha patit el coro-
navirus i qui no, podem apli-
car molt millor els protocols 
de desinfecció. No només per 
protegir-nos nosaltres, sinó 
també els nostres pacients.  

En cas d’urgència què han de 
fer els que necessitin un den-
tista si moltes clíniques estan 
tancades?
Primer, trucar al seu dentista 
de confiança perquè l’aconselli 
si el problema dental es pot re-
soldre per via telefònica o amb 
una recepta. Si necessita ser 
atès físicament pel dentista, la 
seva clínica li dirà si pot visi-
tar-lo o no. Malauradament 
hi ha clíniques que no estan 
atenent urgències per falta de 
personal o de material de pro-
tecció front la Covid-19. En 
aquests casos, hi ha els odon-
tòlegs del CAP Anoia que es-
tan visitant al CAP de Vila-
nova del Camí on poden fer 
front a les urgències dentals 
(també previ triatge telefònic).

El president del col·legi de 

dentistes s’ha queixat de la 
manca de la sensibilitat de 
les administracions davant el 
vostre col·lectiu. Per què?
El president del nostre Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC), el Dr. Antoni Gó-
mez ha enviat vàries cartes a 
les autoritats, tant a la Conse-
llera de Salut com al Ministre 
de Sanitat inclús al President 
de la Generalitat reclamant 
un pla estratègic d’urgències 
odontològiques, i no ha rebut 
cap resposta. En la missiva, 
els diferents decrets del Go-
vern d’Espanya han deixat els 
dentistes en els «llimbs». No 
podem tancar i hem d’atendre 
urgències, quan de moment 
cap clínica dental pot garantir 
la seguretat dels professionals 
ni dels treballadors ni dels 
pacients. A més hi ha moltes 
clíniques dentals a qui se’ls ha 
denegat l’ERTO ja que som un 
servei essencial i no es pot de-
clarar que tanquem per «força 
major».
Molts dentistes van do-
nar màscares de protecció i 
guants a sanitaris dels hos-
pitals que treballaven en 
condicions precàries davant 
l’allau de malalts.

Com creu que ha reaccionat 
el sistema sanitari davant el 
problema?
Probablement s’ha reaccionat 
tard i s’han trobat un mercat 
saturat i sense resposta a les 
necessitats del moment. Tota 
iniciativa privada en temps 
d’excepcionalitat és benvingu-
da i demostra la implicació de 
la nostra societat.

Els odontòlegs som un dels grups més vulnerables ja que treballem 
a molta proximitat de la boca i en contacte amb la saliva



“El teletreball al 100% no és aplicable a tots els 
sectors, però gràcies a la revolució 4.0 moltes 
empreses, podem evitar  desplaçar equips sen-
cers de persones”

Que ningú pensi que intentem transmetre un missatge de priorit-
zar l’economia per damunt de la salut. S’han de salvar vides i sal-
var llocs de treball, i això passa per mesures que es basin en reduir 
despeses i incrementar la liquiditat de les empreses” #COVID19

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

“L’atur podria pujar al 25%, però en mesos ens podem 
tornar a posar en el 10%”  l’economista 

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Si cerquem avui respostes a la crisi entre his-
toriadors, epidemiòlegs, economistes ó filòsofs 
probablement el denominador comú en resulta-

ria la cooperació i la solidaritat. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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Els propers 18 mesos 
i el Financial Times

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

El govern espanyol diu al gener (CPFF) que no abonarà la 
mensualitat d’IVA pendent, demana que es registri com a + 
dèficit (centrifugació de dèficit a les CA).  Sense aquest impa-
gament el dèficit 2019 seria: 871M€ (0,37% PIB), inferior al 
2018, consolidant trajectòria sanejament

TELETREBALL: del mite a la realitat

Fins fa ben poc el teletreball 
era concebut com un privile-
gi o un incentiu laboral que 
només estava a l’abast de pocs 

perfils professionals i, en moltes oca-
sions, era l’estendard de conciliació 
familiar a moltes empreses. I és que, 
al 2019, a l’estat espanyol només un 
3% dels treballadors tenien aquesta 
modalitat de treball de forma regu-
lar, davant del 20% del Regne Unit o 
el 28% de Suècia (Font: Eurostat).

Malauradament, la situació actual 
que es viu a nivell global ha obligat 
a posar sobre la taula la implantació 
d’aquest model de treball a moltes 
empreses i també a l’administració. 
Com qui arrenca una tireta de cop, 
el teletreball ha passat de ser un pri-
vilegi a una necessitat. En un primer
moment es va començar a parlar 
molt de les diferents eines que les 
empreses tenien a l’abast per a poder 
fer un teletreball eficient. Es parlava 
de Zoom, Slack, Skype, Asana, Miro, 
Teams, Drive, Mural, Dropbox, Tre-
llo, Meet… i un llarg etcètera que 
no tenia fi. Tots vam anar adoptant 
aquestes solucions, quan algú ens les 
recomanava, les trobàvem per inter-
net o si ja les havíem utilitzat algu-
na vegada en el passat. Tot i aquest 
esforç, de mica en mica ens adonem 
que el problema no és si tenim al 
nostre abast les solucions digitals per 
suplir els processos ‘analògics’. Per 
realitzar el teletreball d’una forma 
efectiva també cal tenir una actitud i 
mentalitat dins l’equip molt concreta. 
Perquè l’engranatge funcioni, la nos-
tra relació i el contacte amb els com-
panys cal que siguin proactius, que 
tothom senti els reptes que afron-
ta un projecte com a propis. En un 
entorn de treball presencial, els sis-
temes ‘arcaics’ ja disposen de meca-
nismes per fer girar els engranatges, 
encara que sigui a marxes forçades, 
però quan tenim un canvi de para-

digma tant brusc i perdem aquest 
control, de cop ens podem trobar 
que hi ha dinàmiques de treball que 
deixen de funcionar, i no és proble-
ma de les eines digitals que utilitzem, 
sinó de la mentalitat de l’equip.

Dins de l’ecosistema start-up, on es 
busca un alt creixement d’idees de 
negoci en poc temps, ja fa anys que 
s’utilitzen metodologies àgils que in-
tenten minimitzar el risc en el desen-
volupament de projectes mitjançant 
iteracions i reforcen aquest menta-
litat esmentada. En empreses emer-
gents tan fràgils cal tenir un equip 
completament sincronitzat i remant 
cap a la mateixa direcció, moltes ve-
gades utilitzant eines digitals per es-
tablir una comunicació eficaç entre 
perfils de disciplines molt diferents, 
tot potenciant al màxim el teambuil-
ding. Totes aquestes grans empreses 
o equips més petits que ja utilitzaven 
aquest sistema abans d’enfrontar-se a 
la situació de confinament, han viscut 
d’una forma molt menys traumàtica 
aquest canvi al teletreball, i és que els 
seus membres ja estan acostumats a 
treballar amb una mentalitat enfoca-
da a assolir els objectius comuns de 
forma eficaç.

En la mesura que puguem, cal refor-
çar aquesta mentalitat i esprémer al 
màxim l’avantatge d’exercir el nostre 
treball sense limitacions, amb la fle-
xibilitat de poder realitzar les nostres 
tasques en diferents ubicacions, ho-
raris i dispositius. És evident que el 
teletreball al 100% no és aplicable a 
tots els sectors, però gràcies a la re-
volució 4.0 que ja estaven implantant 
moltes empreses, podem deixar anar 
el llast que suposa haver de despla-
çar equips sencers de persones a un 
mateix punt geogràfic, adaptant la 
comunicació i l’organització per tenir 
un escenari on siguem molt més òp-
tims i competitius.  

Jordi Solà Tomàs
Cofundador de Cubus Games
President de TICAnoia

Aquest article recull veus 
de diferents àmbits 
per entendre millor les 
claus dels propers me-

sos... i d’un futur econòmic in-
cert. 

On som?
En paraules del filòsof Daniel In-
nerarity la crisi financera iniciada 
el 2008 va ser un primer avís d’un 
món que s’acaba, un mena d’as-
saig general de l’actual crisi, “la 
fi de les certeses absolutes i de la 
autosuficiència”. 

En una darrera publicació del 
MIT Technology Review s’afir-
ma que en els propers 18 mesos 
-mentre no aconseguim immu-
nitzar la població amb vacunes 
o d’altres mecanismes- haurem 
d’adaptar-nos a viure amb nous 
brots que haurien de controlar-se 
amb estricte distanciament social. 

Respostes?
El Financial Times en la seva edi-
torial, afirmava que s’ha d’oferir 
un nou Contracte Social. Recla-
ma revertir les polítiques econò-
miques dels darrers 40 anys, una 
millor redistribució de la riquesa 
i reforçar els serveis públics. 
També en línia amb el rotatiu bri-

tànic, l’actual ministre espanyol 
de Inclusió i Seguretat social, 
manifestava aquest diumen-
ge que el govern està estudiant 
implementar una renda bàsica 
permanent. El catedràtic Ori-
ol Amat prefereix parlar d’una 
renda garantida i hi ha iniciati-
ves per promoure la implantació 
d’una renda bàsica d’emergència 
a tota la unió Europea.  

Als USA l’assistència sanitària 
gratuïta, deslligada de l’assegu-
rança medica laboral, també ha 
entrat en el debat polític. En Bill 
Gates, que en 2015 ja advertia 
que el món no estava preparat per 
l’arribada d’un virus de transmis-
sió ràpida i massiva, proposa per 
evitar la repetició de pandèmies 
una inversió milionària global en 
els sistemes de salut primària dels 
països mes pobres.

Si cerquem avui respostes a la 
crisi entre historiadors, epidemi-
òlegs, economistes ó filòsofs pro-
bablement el denominador comú 
en resultaria la cooperació i la 
solidaritat. Sols aquestes i l’enfoc 
global poden ajudar en la solució 
d’una pandèmia planetària, la cri-
si climàtica ó una crisi econòmica 
d’abast mundial.  

Xavier Morales 
Economista
@xm300
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Premsa Comarcal

Redacció
La companyia ener-

gètica Naturgy ha ende-
gat un pla amb diverses 
iniciatives per fer front a 
les conseqüències del Co-
vid-19. Així, l’empresa per-
metrà ajornar el pagament 
de les factures que s’eme-
tin a partir d’ara d’electri-
citat, gas i serveis de tots 
els seus clients domèstics 
amb tarifes liberalitzades, 
així com als autònoms, pe-
tites i mitjanes empreses i 
petits negocis de tota Ca-
talunya. 

L’objectiu és mitigar 
l’efecte del virus en l’eco-
nomia familiar i de les em-
preses davant l’increment 
del consum, derivat del 
confinament de la pobla-
ció ordenat pel Govern per 
intentar frenar la corba de 
contagis d’aquesta pandè-
mia.

La companyia tam-
bé ha ampliat el període 
de carència d’aquestes 
factures fins a 6 mesos a 
l’estendre el termini de 
pagament de les factures 
emeses fins a juny de 2020 
i passar-les a cobrament a 
partir del mes d’octubre de 
2020, facturant-les a conti-
nuació en 12 pagaments 
iguals durant els següents 
mesos.

En concret, les factures 
dels consumidors domès-
tics, pimes, micropimes, 
autònoms o petits nego-

Naturgy permet a les llars, pimes i autònoms 
catalans ajornar les seves factures de llum i 
gas per fer front al Covid-19

cis, que s’acullin a aquest 
pla d’ajuda llançat per la 
companyia, podran ser 
abonades fins a setembre 
de 2021. Naturgy es farà 
càrrec del cost d’aquestes 
factures durant aquests 
mesos, finançant als seus 
clients sense interessos. 

Més d’un milió de cli-
ents domèstics de Naturgy 
a Catalunya podran aco-
llir-se a aquesta alterna-
tiva que ofereix la com-
panyia, a l’igual que les 
250.000 pimes i autònoms 
que té el grup en cartera a 
tota Espanya. Per accedir 
a aquesta ajuda els clients 
interessats han de sol-
licitar aquest ajornament 
del pagament de les factu-
res a través de la secció de 
“Àrea Clients” de la pàgi-
na web de la companyia.

El president de Na-
turgy, Francisco Reynés, 
ha explicat que “la crisi 
està durant més del que 
s’esperava i tots hem de 
contribuir tant en la ges-
tió de la pandèmia com 
en l’aspecte econòmic de 
les famílies i empreses del 
país. Estem llançant ini-
ciatives en aquest sentit i 
seguirem fent-ho mentre 
continuï la crisi. No para-
rem”. 

MesuRes saNitàRies 
Des del començament 

de la propagació del vi-
rus, l’empresa va posar 

el protocol d’actuació pels 
seus tècnics especialistes 
de llum i gas que han de 
seguir acudint al seus llocs 
de treball per realitzar ac-
tivitats essencials. 

Naturgy té a hores 
d’ara com a prioritat fo-
namental garantir la se-
guretat de subministra-
ment i, per això, des del 
començament d’aquesta 
crisi sanitària ha intensi-
ficat les mesures del seu 
protocol d’actuació en to-
tes les seves infraestructu-
res crítiques. En concret, 
la companyia va activar 
centres físics i tecnolo-
gia de suport en diferents 
punts del país, a més de la 
capacitat de gestió remota, 
per així garantir en tot mo-
ment el subministrament 
energètic.

Cada instal·lació del 
grup, tant les referides a 
xarxes d’electricitat i gas, 
com les de gestió de mer-
cat i generació elèctrica, 
compten amb la possibili-
tat de gestió virtual i amb 
plans d’emergència pre-
ventiva, back-up i trasllat 
d’activitat entre centres de 

ser necessari.
Es manté també ple-

nament operatiu el ser-
vei d’atenció d’urgències 
domiciliàries per reparar 
calderes, frigorífics, etc., 
acudint en menys de 3 ho-
res. Aquest servei s’ha es-
tès també a aquelles perso-
nes que no siguin clients.

Així mateix, l’empre-
sa avançarà el pagament 
al comptat de les factures 
corresponents al segon 
trimestre de l’any de les 
pimes i autònoms pro-
veïdors de Naturgy que 
tinguin menys de 250 
treballadors i una factu-
ració inferior als 50 mili-
ons d’euros. L’objectiu és 
reforçar la seva liquiditat 
per mitigar l’impacte eco-
nomòmic que puguin tenir 
en aquests moments. Fins 
a 1.100 proveïdors de tota 
Espanya es podran bene-
ficiar d’aquesta acció, que 
sumen més de 16.000 llocs 
de feina. 

Aquesta darrera inici-
ativa se suma a les altres 
que la companyia ha posat 
en marxa des de l’inici de 
la pandèmia amb l’objec-
tiu de donar suport a famí-
lies i empreses per superar 
aquesta situació el millor 
possible. Per materialitzar 
aquesta mesura, Naturgy 
ha tancat un préstec en el 
marc del programa de li-
quiditat del Banc Central 
Europeu (BCE). 

en marxa un ambiciós 
pla d’acció amb diferents 
actuacions per fer front a 
l’impacte d’aquesta pan-
dèmia. Una d’elles és que 
ofereix subministrament 
energètic gratuït, tant 
d’electricitat com de gas, 
als hotels i residències que 
cedeixin les seves instal-
lacions a la Sanitat Públi-
ca per ampliar l’oferta de 
llits disponibles davant 
l’increment d’hospitalitza-
cions derivades d’aquesta 
pandèmia. En concret, la 
companyia ja ha tancat 
acords amb més diversos 
hotels de tota Espanya 
per donar-los subminis-
trament energètic gratuït. 

A més, Naturgy ofereix 
durant aquests mesos als 
seus clients assistència 
mèdica gratuïta mitjan-
çant videotrucada, amb 
l’objectiu que els ciuta-

dans puguin fer consultes 
de salut sense necessitat 
de sortir de casa. 

Les consultes es poden 
fer tots els dies de la set-
mana, les 24 hores, mitjan-
çant trucada telefònica, 
pàgina web o l’aplicació 
online. Aquest servei in-
clou informació mèdica 
de primeres actuacions 
en casos d’emergència, 
medicació i posologia per 
pediatria i medicina gene-
ral. En cas d’emergència, 
s’avisarà al servei 112 per 
enviament d’ambulància 
en el territori nacional.

MesuRes diNs l’eMpResa
Entre els seus treba-

lladors, la companyia va 
ser una de les primeres 
empreses que va implan-
tar l’opció de teletreball a 
tots els que la seva feina 
ho permetés, i ha reforçat 

❱ la companyia impulsa un pla de mesures que inclou, entre d’altres, subministrament energètic gratuït per als 
hotels i residències medicalitzades

El president de Naturgy, Francisco Reynés. 

“Més d’un milió  
de clients  
de Naturgy  
a Catalunya podran 
aplaçar les seves 
factures”

Seu de l’empresa Naturgy. 
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E l Consell de Ministres 
va aprovar dimarts mo-
dificar el Decret-Llei 

de 10 de març, de manera que 
els treballadors de la Conca 
d’Òdena que tenen el seu cen-
tre de treball fora del que era 
la zona confinada puguin tenir 
protegits els seus drets laborals 
i cobrar la baixa. De tota ma-
nera, el Consell resol a mitges 
el problema, ja que s’oblida de 
les persones que resideixen 
fora (la Pobla, Jorba o Capella-
des, per exemple) i tenen el seu 
centre de treball a la Conca, 
que continuen desprotegides.
El Butlletí Oficial l’Estat (BOE) 
va publicar ahir dimecres, en la 
seva disposició final primera, 
aquesta modificació. Diu tex-
tualment el següent:

“L’article cinquè del Reial de-
cret llei 6/2020, de 10 de març, 
pel qual s’adopten determina-
des mesures urgents en l’àmbit 
econòmic i per a la protecció de 
la salut pública, queda redactat 
en els següents termes:
«Article cinquè. Consideració 
excepcional com a situació as-
similada a accident de treball 
dels períodes d’aïllament, con-
tagi o restricció en les sortides 
del municipi on tinguin el do-
micili de les persones treba-
lladores com a conseqüència 
de virus COVID-19.
1. A l’objecte de protegir la sa-
lut pública, es consideraran, 
amb caràcter excepcional, si-
tuació assimilada a accident de 
treball, exclusivament per a la 
prestació econòmica d’incapa-
citat temporal de el sistema de 
Seguretat Social, aquells perí-
odes d’aïllament o contagi de 
les persones treballadores pro-
vocats per el virus COVID-19, 
llevat que es provi que el con-
tagi de la malaltia s’ha contret 
amb causa exclusiva en la rea-
lització de la feina en els termes 
que assenyala l’article 156 de el 
text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, en aquest cas 

El Consell de Ministres resol a mitges la injustícia 
per als treballadors de la Conca d’Òdena

El govern de Sánchez 
equipara, tard, els tre-
balladors de la Conca 
que treballen a fora, 

però s’oblida dels resi-
dents a d’altres munici-
pis que tenen el centre 
de treball a la Conca

serà qualificada com a accident 
de treball.
Amb el mateix caràcter ex-
cepcional, amb efectes des de 
l’inici de la situació de res-
tricció de la sortida del mu-
nicipi on tinguin el domicili, 
i mitjançant el corresponent 
comunicat de baixa, s’estendrà 
aquesta protecció a aquells tre-
balladors que es vegin obligats 
a desplaçar-se de localitat per 
prestar serveis en les activitats 
no afectades pel Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19, sempre que 
per l’autoritat competent s’ha-
gi acordat restringir la sortida 
de persones del municipi on 
aquests treballadors tinguin 
el seu domicili i els hagi estat 
denegada de forma expressa 
la possibilitat de desplaçar-se 
per l’autoritat competent, no 
puguin realitzar el seu treball 
de forma telemàtica per causes 
no imputables a l’empresa per 
la qual presten els seus serveis 
o al propi treballador i no tin-
guin dret a percebre cap altra 
prestació pública.
L’acreditació de l’acord de res-
tricció de la població on es té 
el domicili i la denegació de la 
possibilitat de desplaçament es 
realitzarà mitjançant certificat 
expedit per l’ajuntament de el 
domicili davant el correspo-
nent òrgan de el servei públic 
de salut. De la mateixa manera, 
la impossibilitat de realització 
de la feina de forma telemàti-
ca s’ha d’acreditar mitjançant 
un certificat de l’empresa o una 
declaració responsable en el 
cas dels treballadors per comp-

te propi davant del mateix òr-
gan del servei públic de salut.
2. La durada d’aquesta presta-
ció excepcional vindrà deter-
minada per l’informe de baixa 
i la corresponent alta.
En els casos de restricció en 
les sortides del municipi on 
tinguin el domicili, de trac-
tar-se de les persones treba-
lladores per compte d’altri a 
què es refereix l’article 1 de el 
Reial decret llei 10/2020, de 29 
de març, pel qual es regula un 
permís retribuït recuperable 
per a les persones treballadores 
per compte aliè que no prestin 

serveis essencials, per tal de re-
duir la mobilitat de la població 
en el context de la lluita contra 
el COVID-19, s’expedirà un 
comunicat de baixa amb efec-
tes des de la data d’inici de la 
restricció i un part d’alta amb 
efectes de 29 de març de 2020. 
de tractar de treballadors per 
compte propi o autònoms el 
dret a la prestació començarà 
amb l’informe de baixa des de 
la data d’inici de la restricció 
i durarà fins a la data de fina-
lització de la restricció. Aquest 
subsidi per incapacitat tempo-
ral és incompatible amb el dret 

a una prestació de la Seguretat 
Social, inclosa la incapacitat 
temporal per contingències co-
munes o professionals.
3. Es pot tenir dret a aquesta 
prestació la persona treballa-
dora per compte propi o aliè 
que es trobi en la data de l’fet 
causant en situació d’alta en 
qualsevol dels règims de Segu-
retat Social.
4. La data de fet causant serà la 
data en què s’acordi l’aïllament, 
restricció o malaltia del treba-
llador, sense perjudici que l’in-
forme de baixa s’expedeixi amb 
posterioritat a aquesta data”.

Hi ha empreses de l’Anoia que poden 
arribar a tenir 200.000€ de pèrdues
La situació de moltes empre-
ses ha canviat. La UEA ha fet 
un recull de dades entre els 
seus associats per conèixer 
la seva situació actual i tenir 
més arguments per demanar 
i fer pressió als governs, ca-
talà i central, amb mesures 
i respostes per les empreses 
i els treballadors del nostre 
territori.
Segons l’enquesta, llançada a 
1 d’abril, i amb una mostra 
de 155 empreses que han res-
post, es desprèn que més de la 
meitat de les empreses estan 
tancades (55,1%) o tancaran 
aviat (5,8%), i la resta estan 
obertes o bé son autònoms 
(que treballen parcialment). 
Els motius que han fet a abai-
xar la persiana a les empreses 
són majoritàriament l’obli-

gació legal del Reial Decret, la 
impossibilitat de fer teletreball, 
la falta de comandes i la baixa-
da del volum de feina. Pel que 
fa a les empreses que resten 
obertes, són serveis essencials 
o treballen per empreses que 
ho són (66’3%), o fan teletre-
ball (29’5%).

ERTO’s a la meitat d’empreses
Pel que fa als ERTOS, la mei-
tat de les empreses enquesta-
des n’han presentat, i un 12% 
més probablement el presen-
taran en els pròxims dies. La 
majoria d’aquests expedients 
(un 85’2%) estan en tramita-
ció i només un 13’6% estan 
concedits. A nivell de pèrdues 
econòmiques, segons els en-
questats, gairebé el 70% de les 
empreses que ja poden valorar 

les pèrdues, quantifica que 
entre març i abril perdran en-
tre 2.000 i 200.000€ majorità-
riament. En total, les pèrdues 
de les 110 empreses que han 
pogut quantificar-les, ascen-
diran com a mínim, a 12’9 
Md’EUR.
Davant d’aquestes xifres, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
referma la seva posició de va-
lorar d’insuficients les ajudes 
aprovades per l’administració 
i exigeix que s’implementin 
mesures complementàries 
a aquestes ajudes per poder 
afrontar amb mínimes garan-
ties la situació excepcional en 
la que es troba l’empresariat 
anoienc. El 85’7% de les em-
preses consideren que les me-
sures adoptades són insufici-
ents i arriben tard.
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“Desconeixem la reper-
cussió d’aquesta mesu-
ra a Igualada,és molt 

recent, però segurament 
serà elevada, ja que la 

Conca d’Òdena ha estat 
especialment afectada”

Els ajuts estatals de microcrèdits per pagar lloguers creen 
desconcert i dubtes entre propietaris i inquilins
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E ls ajuts aprovats pel 
govern de l’Estat per a 
persones que s’hagin 

vist afectades pel Covid-19 
per pagar els lloguers, a base 
de microcrèdits en la majoria 
de casos, ha creat  desconcert 
i dubtes tant en inquilins, que 
són els qui els han de dema-
nar, com en propietaris.
Per intentar posar-hi una 
mica de llum, hem parlat amb 
Celeste Graells, gerent de La 
Renda Urbana d’Igualada.

El Govern espanyol ha apro-
vat ajudes al lloguer pel co-
ronavirus a través de micro-
crèdits públics (prop de 700 
milions d’euros) per poder 
fer front al pagament de llo-
guers.
Teniu constància ja de si 
aquesta mesura té especial 
incidència a Igualada?
La mesura va ser adoptada en 
el Reial Decret Llei 11/2020 i, 
pel que fa referència als arren-
daments d’habitatge, està pen-
sada per persones en situació 
de vulnerabilitat social i eco-
nòmica, definida per uns in-
gressos familiars determinats, 
i diferenciant si el propietari 
es:
a/ Grans tenidors
b/ Empreses o entitats públi-
ques d’habitatges
c/ La resta (propietaris parti-
culars amb menys de 10 im-
mobles urbans)
El llogater d’un habitatge ha-
bitual, que pugui acreditar 
una situació de vulnerabilitat 
econòmica podrà demanar al 
propietari (si es troba en els 
casos a/ i b/), en el termini 
d’un mes, un aplaçament tem-
poral i extraordinari del paga-
ment de la renda, tret que ja 
s’hagués acordat prèviament 
entre les dues parts voluntàri-
ament.
El propietari (dels previstos en 
les lletres a/ i b/) ha de con-
testar en un termini de 7 dies 
laborables i pot escollir entre:
1.- Reducció del 50 % de la 

renda durant l’estat d’alarma, 
amb un màxim de 4 mesos.
2.- Un aplaçament màxim 
de 4 mesos de lloguer, que es 
pagaran fraccionadament en 
quotes mensuals de, al menys 
3 anys, sempre dins la vigència 
del contracte o les seves pròr-
rogues sense interessos ni pe-
nalitzacions. 
Per la resta de propietaris, 
(que son la gran majoria, lletra 
c/), i sempre que el llogater si-
gui una persona en situació de 
vulnerabilitat econòmica, es 
podrà sol·licitar al propietari, 
també en el termini d’un mes, 
un ajornament temporal i ex-
traordinari en el pagament de 
la renda, tret que ja s’hagués 
acordat prèviament alguna 
altra mesura voluntàriament 
entre les parts.
El propietari també ha de 
contestar en 7 dies i, si no 
accepta cap ajornament, (ja 
que no està obligat a fer-ho), 
l’arrendatari podrà accedir al 
programa d’ajudes transitòries 
de finançament, consistent en 
una línia d’avals ICO per a què 
les entitats financeres puguin 
oferir aquest finançament sen-
se despeses ni interessos per a 
l’arrendatari, i que podran co-
brir un període màxim de sis 
mensualitats de renda, i amb 
un període de retorn de 6 anys 
(ampliables fins a 10 anys)
Per altra banda, em consta que 
la Generalitat ha establert una 
moratòria en el pagament dels 
lloguers tant d’habitatges com 
de locals comercials del parc 
d’habitatges de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i ha 
suspès la facturació correspo-
nent al mes d’abril.
Hores d’ara, desconeixem la 

repercussió d’aquesta mesu-
ra a Igualada, és molt recent, 
però segurament serà elevada, 
ja que la Conca d’Òdena ha 
estat especialment afectada 
pel confinament, i la situació 
econòmica de moltes famílies 
probablement las situarà dins 
els límits d’ingressos establerts 
perquè siguin considerades de 
vulnerabilitat social i econò-
mica.
Recomanem valorar amb ob-
jectivitat i coherència cada 
cas, i trobar una situació favo-
rable per ambdues parts. S’ha 
de pensar també, que molts 
petits propietaris necessiten 
aquestes rendes per subsistir, 
i per part de l’administració, 
s’han ajornat alguns impostos 
i algunes taxes, però ni s’han 
reduït els imports ni s’han 
eliminat les obligacions tribu-
tàries, i per tant el propietari 
ha d’afrontar els pagaments de 
totes les despeses de l’immo-
ble; comunitat de propietaris, 
assegurances, I.B.I., taxes de 
recollida d’escombraries,...  

S’ha donat prou informació 
sobre aquests ajuts?
Crec que no. La informació 
s’ha difós de forma molt genè-
rica als mitjans, creant encara 
més confusió entre les famí-
lies. De totes formes, repetei-
xo, són mesures previstes per 
persones en situació de vul-
nerabilitat social i econòmica, 
per tant, per persones que ja 

estan molt en contacte amb 
Serveis Socials, i segurament 
seran informades directament 
per les corresponents treballa-
dores i treballadors Socials.

Considereu, com s’ha dit ja 
en algunes entitats del vostre 
sector, que és millor un pacte 
entre propietaris i arrendata-
ris?
Evidentment, cada família 
tindrà una casuística diferent, 
i en la majoria de casos, els 
llogaters no es podran acollir 
als ajuts previstos, ja que com 
hem comentat, estan pensats 
per famílies en situació de vul-
nerabilitat social i econòmica, 
per tant, caldrà valorar cada 
cas i, intentar una negociació 
amb el propietari per un ajor-
nament o un fraccionament.

Pel que heu notat aquestes 
últimes setmanes, creieu que 
la situació de crisi econòmica 
que ens pot venir al damunt 
causarà moviments impor-
tants en el sector de l’habi-
tatge com va passar en la crisi 
del 2008?
És difícil fer una predicció, 
però crec que sí, tot i que no 
serà exactament igual a la del 
2008, ja que aquesta té un 
origen i unes magnituds di-
ferents, la situació es global i 
afectarà a tots els sectors eco-
nòmics i, això evidentment 
tindrà una repercussió impor-
tant també en el sector immo-

biliari. Ens espera una recupe-
ració molt complicada en tots 
els sentits, fins i tot en l’àmbit 
de les relacions socials.
El FMI ja ha advertit que 
aquest 2020 es produirà la pit-
jor crisi financera de la histò-
ria a nivell mundial, i que en-
trarem en un període de gran 
recessió.
El nostre sector ha de sa-
ber trobar un equilibri en els 
preus, ja que l’habitatge es un 
dret essencial i ha de ser acces-
sible a tothom dins de les pos-
sibilitats econòmiques de cada 
unitat familiar.
Les administracions hauran 
d’actuar promovent habitatge 
social en lloguer, cosa que no 
han fet durant els darrers 10 
anys, i adoptant mesures que 
garanteixin l’accessibilitat a un 
habitatge. 
Ens esperen temps difícils en 
els que ha d’imperar la sereni-
tat i el sentit comú, i si ho sa-
bem enfocar entre tots els sec-
tors econòmics i empresarials, 
ens en sortirem. 

“Ens esperen temps 
difícils en què ha d’im-
perar la serenitat i el 

sentit comú, i si ho sa-
bem enfocar entre tots 
els sectors econòmics 
i empresarials, ens en 

sortirem”
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9 de març �
Primers cinc casos de coronavirus a 
Igualada
Quatre d’aquestes persones es troben 
ingressades a l’Hospital d’Igualada i 
una cinquena, infermera del centre, 
es troba aïllada en el seu domicili. 
Són totes d’una mateixa família.

11 de març �
L’Ajuntament d’Igualada cancel·la 
totes les activitats en llocs públics
S’anuncia que es cancel·len totes les 
activitats públiques i privades que es 
facin en llocs públics. Aquesta mesu-
ra s’afegia a aquelles proposades per 
la Generalitat, que prohibia qualse-
vol activitat que acumulés més de mil 
persones.

Primera mort per coronavirus a 
l’Anoia
Salut explica una concentració de 
casos a l’entorn de l’Hospital d’Igua-
lada. Ja hi ha 20 positius (8 de pro-
fessionals sanitaris) i una persona 
morta.

13 de març �
Confinament de 4 municipis de la 
Conca d’Òdena
Es restringeix l’entrada i sortida de 
persones de Vilanova del Camí, 
Igualada, Montbui i Òdena, en un 
termini que en un principi s’havia 
d’allargar 14 dies i n’acaben sent 24.

14 de març �
Es declara l’estat d’alarma
La mesura preveia, en un primer 
moment, limitar la circulació o per-
manència de persones en determi-
nades hores i llocs, requisar tempo-
ralment béns o imposar prestacions 
personals obligatòries. Més tard es 
passaria a un confinament total.

16 de març �
S’obren dues zones per a l’intercan-
vi de mercaderies a la Conca
S’autoritzen dues zones d’intercanvi 
de mercaderies a la Conca després 
de les reiterades peticions de les em-
preses de la Conca per poder conti-
nuar treballant i poder entrar i sortir 
mercaderies de la zona confinada.

18 de març �
Un brot a la residència de Capellades provoca 6 morts
Així ho anuncia l’Ajuntament de Capellades en un comunicat en què expliquen que 
“s’ha habilitat la primera planta per confinar les persones afectades i continuar fent el 
control mèdic intensiu”. El número de morts anirà augmentant amb 
el pas dels dies. Les útlimes dades són de 21 morts durant aquest període.

20 de març � 
Salut explica l’origen del brot d’Igualada
El Departament de Salut situa l’inici del brot d’Igualada en un dinar amb alta presència de 
personal de l’Hospital i afirmen que la primera infermera confirmada amb positiu també 
hi era. Una informació de La Veu, fa que Salut acabi rectificant aquesta versió.

La infermera assenyalada rebat el relat de Salut
Es fa públic un comunicat en el qual la infermera fa saber que ni va assistir al dinar on 
s’atribueix l’origen de la propagació del virus, ni se li va diagnosticar cap sospita sobre el 
Covid-19 quan va dirigir-se al CAP d’Igualada.

Març 2020

12 de març �
Tanquen les escoles de cinc pobla-
cions de la Conca
15.000 alumnes de 39 centres edu-
catius de la Conca d’Òdena es veuen 
afectats per aquesta primera suspen-
ció. L’endemà divendres, ja es sus-
pendran totes les classes arreu de 
Catalunya.
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23 de març �
Neix a la Conca el grup Malla, per 
coordinar treballs en impressió 3D 
per ajudar als sanitaris
Les noves tecnologies permeten 
crear en poc temps primers models i 
prototips funcionals. Aquest mate-
rial pot ser fonamental en moments 
d’emergència i escassetat en estat de 
confinament.

21 de març �
Es destinen 180 llits de l’Hospital 
General de Catalunya per a pacients 
derivats de l’Hospital d’Igualada
L’objectiu bàsic és intentar dismi-
nuir al màxim la pressió a l’Hospital 
d’Igualada. La mesura també serveix 
per guanyar temps perquè els pro-
fessionals igualadins confinats a casa 
es puguin anar reincorporant amb 
normalitat.

26 de març �
La Generalitat demana el confina-
ment total de la Conca i el govern 
espanyol el denega
El govern català creu necessari un 
confinament total donat que la ratio 
de morts a la Conca és molt elevada 
comparada amb la resta de territoris. 
El govern espanyol no veu conve-
nient aplicar aquest confinament total 
només a la Conca. Això sí, s’amplia el 
període de confinament perimetral

30 de març �
L’Hospital de campanya de Les 
Comes, a punt
“El tenim a punt per si fa falta fer-lo 
servir, que esperem que no”, expli-
cava l’alcalde Marc Castells. Dies 
més tard, Salut descartaria fer servir 
aquest espai com a centre sanitari

31 de març �
Augmenten un 200% els morts a la Conca 
respecte la mitjana d’altres anys
Amb dades de Funerària Anoia, aquest mes de març 
van morir 140 persones a la zona confinada, quan 
la mitjana dels últims mesos de març era de 46. La 
primera setmana d’abril es confirmarien 50 morts 
més, 40 més que la mateixa setmana del 2019

2 d’abril �
El brot d’Igualada supera el 
centenar de morts
Segons dades de Salut, tres setmana 
després de l’inici del brot ja hi havia 
107 morts per Covid-19 al brot 
d’Igualada i s’havien confirmat 628 
positius, 154 dels quals de sanitaris.

3 d’abril �
Les pèrdues de les empreses anoienques 
per la crisi del coronavirus ja arribarien als 
13 milions d’euros
La Unió Empresarial de l’Anoia, després de 
fer una enquesta als seus associats, quantifica 
les pèrdues provocades per la crisi del coro-
navirus en, almenys, 13 milions d’euros

6 d’abril �
S’aixeca el confinament perimetral de la Conca d’Òdena
Després que la Generalitat en fes la petició, el govern espanyol 
autoritzava l’aixecament d’aquest confinament perimetral. 24 
dies més tard ja no hi hauria controls a les entrades dels 4 muni-
cipis confinats. Això sí, es segueix amb un confinament total

Abril 2020

7 d’abril �
Es complica la situació a l’Asil i a la resi-
dència de Vilanova
Les últimes dades són de 31 morts des del 
16 de març a la residència de Vilanova. 
L’alcaldessa, Noemí Trucharte, demana 
ajuda a la Generalitat. El mateix fa Marc 
Castells amb l’Asil, que compta amb mol-
tes baixes laborals.
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“Tenim molt presents 
els pressupostos que 
vam aprovar fa poc. 

Les diferents regidories 
estan valorant quina 
i quanta part de les 
diferents partides es 

podran destinar a tot 
el relacionat amb les 
conseqüències de la 

pandèmia”

“No ens quedarem amb els braços creuats amb 
el que ha passat a la residència”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’advocada Noemí Truc-
harte ha pogut gaudir 
poc temps del pacte 

d’estabilitat municipal que ha 
aconseguit fa poques setma-
nes, finalment, després de molt 
temps -anys- intentant trobar 
un clima definitiu de tranquil-
litat en un consistori que era 
una olla de grills. Ha passat ja 
a la història el clima desagra-
dable que es vivia políticament 
a Vilanova del Camí, i això és 
ara, certament, aigua de maig 
quan al municipi li toca viure 
un tràngol que no hagués vol-
gut mai ningú. Exponent del 
PSC comarcal, pràcticament 
no hi ha ningú avui a Vilanova 
que no valori l’esforç d’una al-
caldessa que ha arribat a publi-
car a les xarxes el seu número 
de mòbil particular per a qui 
necessités parlar-hi. No ho fa 
tothom.
Trucharte intenta definir els 
últims dies així: “Ho hem in-
tentat portar de la forma més 
responsable possible. Hem 
informat, juntament amb els 

altres alcaldes de la Conca, de 
les mesures que s’anaven pre-
nent. En general, els vilanovins 
i les vilanovines han fet un cas 
estricte de les recomanacions 
que s’han anat donant, llevat 
d’alguns casos que han acabat 
sancionant-se per part de la 
Policia. Hem hagut d’anar fent 
front a les situacions que ens 
anaven arribant, algunes com-
pletament noves, però haig de 
dir que el fet de treballar con-
juntament amb els municipis 
ho ha fet tot més fàcil”. 
L’alcaldessa explica que gestio-
nar una crisi així en una ciutat 
petita que passa dels deu mil 
habitants no és fàcil, però sort 
de la ràpida mobilització de 
tots els treballadors de l’Ajunta-
ment. “Des del primer dia tots 
els treballadors de l’Ajuntament 
es van reorganitzar. Es van fer 
uns serveis mínims, bàsica-
ment telefònics, a les oficines 
d’atenció a la ciutadania i amb 
el reforç de la policia local, i la 
majoria del personal ha fet te-
letreball des de casa, en la me-
sura del possible, alguns fent 
en ocasions feines diferents de 
les que estaven fent. L’empresa 
Fomento de Contrucciones y 
Contratas ens va fer la neteja 
dels carrers, ja que és la que ha-
bitualment ens fa els treballs de 

desinfecció, també amb la Bri-
gada Municipal, els Agents Fo-
restals i una empresa que es va 
oferir voluntària. Ha estat més 
fàcil així poder arribar a tots els 
carrers”.
Compte, que la situació eco-
nòmica de Vilanova no és per 
llençar floretes. Ans al contrari. 
Amb la veïna Montbui, ocupa 
dels primers llocs del rànquing 
en desocupació de Catalunya. 
“Sí, és un assumpte que ens 
preocupa, i des de la primera 
setmana ja ens estem dedicant 
també a això. Tenim molt pre-
sents els pressupostos que vam 
aprovar fa poc. Les diferents 
regidories estan valorant quina 
i quanta part de les diferents 
partides es podran destinar a 
tot el relacionat amb les con-
seqüències de la pandèmia. 
És evident que hi haurà aju-
des i accions de la Generalitat 
i de l’Estat, però l’Ajuntament 
també hi serà amb tot allò que 
tingui a veure amb els serveis 
socials. Treballarem amb la 
màxima responsabilitat de ma-
nera que cap veí es vegi afectat 
per aquesta situació”, diu con-
vençuda Trucharte.

Entrevista a Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí

Un dels punts negres d’aquest 
malson de la Covid-19 ha es-
tat precisament a Vilanova. 
La residència ubicada al bar-
ri de la Pau, coneguda abans 
amb el nom d’Amma i ara 
d’Amavir, sota direcció d’una 
empresa amb seu a Madrid, 
és de les que té les pitjors da-
des de mortalitat del país. 
Aquest tema preocupa l’alcal-
dessa, però diria que hi ha un 
punt d’indignació, i no és per 
menys. “La situació a la resi-
dència Amavir és molt, molt 
greu. Ahir dimecres al migdia 
ja hi havia 35 morts. Hi ha un 

focus biològic molt important 
i aquest extrem va provocar 
que demanéssim ajut a la Ge-
neralitat. La Dra. Garrido del 
CAP Igualada Nord ens va co-
municar aquest focus el dia 3 
d’abril, però és que fins aquell 
dia, teníem comunicació di-
ària amb la residència i ens 
explicaven que la situació era 
dins de la normalitat. Des de 
l’Ajuntament ens vam alarmar 
quan es va passar de la prime-
ra mort, el 16 de març, a una 
quinzena en la mateixa set-
mana. Tot i així, des de la re-
sidència ens deien que estava 
tot controlat. Els hem fet arri-
bar molts Equips de Protecció 
Individual, així com 150 tests 
ràpids. Sorpresa nostra quan 
demanem a la Generalitat la 
desinfecció del centre, i la re-
sidència declina l’oferiment 
a la pròpia Generalitat, dient 
que ho farà al cap de dos dies 
la seva pròpia empresa de ne-
teja... Es van perdre 48 hores. 
Estem parlant de persones i li 
puc assegurar que l’Ajuntament 
no es quedarà de braços cre-
uats. Volem saber si hi hagut 
una mala gestió en aquest cas”.

“En general, els vila-
novins i les vilanovines 
han fet un cas estricte 
de les recomanacions 

que s’han anat donant, 
llevat d’alguns casos 

que han acabat 
sancionant-se”

“La situació a la re-
sidència Amavir és 

molt, molt greu. Ahir al 
migdia ja hi havia 35 

morts. Sorpresa nostra 
quan demanem a la 
Generalitat la desin-
fecció del centre, i la 
residència declina 

l’oferiment... Esvan 
perdre 48 hores”
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“Que a Montbui 
el Covid-19 ha afectat 
d’una manera impor-

tant és evident. 
No només per les dades 

que ha proporcionat 
Salut, sinó també per 
tot allò que ens trans-

meten els veïns”

“La Generalitat i el Gobierno de España ens haurien de tenir 
molt en compte per haver estat els primers confinats”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’informàtic Jesús Mi-
guel Juárez, conegut 
per tothom com Shum-

mi, és alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui des de les 
últimes eleccions municipals, 
encara no fa un any. Va tren-
car així amb el llarguíssim 
període d’alcaldia del soci-
alista Teo Romero. Aconse-
guir-ho va ser possible gràcies 
a la candidatura independent 
Ara Montbui, amb persones 
de diversa ideologia però amb 
una voluntat ferma de fer un 
canvi que en alguns moments 
semblava utòpic. 
L’alcalde, és lògic, no està acos-
tumat a moments de pressió 
importants com els d’aquests 
últimes dies. No és estrany, 
perquè no és habitual, i menys 
en municipis que ronden els 
deu mil habitants. Però li noto, 
per telèfon, certa satisfacció 
quan em diu que “els mont-
buiencs van entendre el do-
ble confinament a la primera, 
i s’han comportat de manera 
molt correcta. Vam transme-
tre la informació de seguida 
a través de les xarxes i els ca-
nals oficials, i en aquest sentit 
estem contents de la resposta 
que va donar la ciutadania”. I 
això que Montbui és un mu-
nicipi gran, de força extensió,  
amb diferents nuclis. “Al prin-
cipi va haver-hi algun proble-
ma perquè el perímetre no va 
acabar de fer-se correctament 
amb algunes masies o zones 
més aïllades, però es va parlar 
amb els Mossos i de seguida es 
va arreglar. De moment no te-
nim constància de cap proble-
ma diferenciat d’allò que passa 

al nostre nucli principal”, diu 
Shummi.
Aquests dies, s’ha pogut llegir 
a l’alcalde fent comentaris en 
algunes xarxes socials sobre 
les dades de casos positius 
que va difondre Salut, i que 
deixaven al seu poble com el 
més sofert del país. “Que a 
Montbui el Covid-19 ha afec-
tat d’una manera important 
és evident. No només per les 
dades que ha proporcionat 
Salut, sinó també per tot allò 
que ens transmeten els veïns. 
El dia que van aparèixer les 
dades a les quals fas referència 
de seguida vam trucar a la Ge-
neralitat per corroborar la in-
formació, i ens van comentar 
que era una aplicació que s’es-
tava acabant de posar a prova. 
A les dades sortíem com si 
fóssim el municipi amb la taxa 
de contagis més alta d’Euro-
pa, gairebé... Al final ho van 
corregir. Sí que és veritat que, 
pel nombre d’habitants que te-
nim, hi ha una taxa de conta-
gis molt elevada, tot i que ara 
hi ha poblacions per damunt 
nostre”, explica l’alcalde. 
Les desgràcies mai venen so-
les. Montbui ha liderat durant 
molt temps la taxa d’atur més 
alta del país, i una de les més 

elevades d’Espanya. 
A ningú se li escapa que, amb 
la probable crisi econòmica 
que ens ve al damunt, la situa-
ció empitjori. “Som l’adminis-
tració més propera a la ciuta-
dania. Per això ja estem fent 
les modificacions que calguin 
perquè la resposta que tingui 
el ciutadà sigui la que toqui en 
un moment com aquest. Tal i 
com han dit també els altres 
alcaldes de la Conca, neces-
sitem que no ens deixin de la 
mà de Déu. Tant la Generalitat 
com el Gobierno de España 
ens haurien de tenir molt en 
compte, per haver estat els 
primers en estar confinats, i 
de manera total. És cert que 
Montbui ja ve arrossegant des 
de fa molt anys una situació 
d’atur molt important. Recent-
ment ja no érem el municipi 
amb la taxa de desocupació 
més alta, però sí dels que més. 
És evident que la situació que 
vindrà provocarà dades d’atur 
molt complexes”, diu l’alcalde.
Ja se sabia, perquè durant 

Entrevista a Jesús Miguel “Shummi” Juárez, alcalde de Sta. Margarida de Montbui

molt temps, també quan era 
regidor a l’oposició, Shummi 
Juárez apostava pel concepte 
de la Conca d’Òdena, i no no-
més geogràfic. Confia, i molt, 
en les seves possibilitats. 
Per això està molt satisfet del 
paper dels quatre alcaldes, tre-
ballant junts, que s’ha vist en 
els darrers dies. “Quan vam 
arribar al govern de l’Ajunta-
ment amb la candidatura d’Ara 
Montbui, ja ho vaig traslladar 
des del principi a les primeres 
reunions que vam fer a nivell 
de la Mancomunitat. Entenc 

que s’ha de treballar de mane-
ra conjunta i aquesta ha estat 
una fita, per desgràcia molt 
greu, que ens ha donat la raó. 
El que més m’ha impactat és 
que no ha fet falta cap esforç 
fer-ho possible, i això diu molt 
de la MICOD. De cara al fu-
tur ho hem de tenir molt clar. 
Sempre és millor tenir un bon 
equip al costat, i en aquest sen-
tit els alcaldes i alcaldesses de 
la Conca ho hem demostrat, i 
aquest hauria de ser el camí a 
seguir. La unió per damunt de 
qualsevol problemàtica o co-
lor polític”.

“Som l’administració 
més propera a la ciu-
tadania. Per això ja 
estem fent les modi-

ficacions que calguin 
perquè la resposta que 
tingui el ciutadà sigui 
la que toqui en un mo-

ment com aquest”

“Recentment ja no 
érem el municipi amb 
la taxa de desocupació 
més alta, però sí dels 

que més. És evident que 
la situació que vindrà 

provocarà dades d’atur 
molt complexes”

FES-TE LA TEVA MONA AMB ELS MILLORS INGREDIENTS DE:

SERVEI A DOMICILI TEL. 937 760 261



REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal ha 
activat un fons d’emer-
gència social per ajudar 

a superar el moment actual a 
aquelles persones de la comar-
ca més vulnerables. En conjunt, 
el fons disposa de de 69.000 eu-
ros i ja s’ha activat una primera 
partida urgent de 20.000 euros. 
La mesura s’ha aprovat a la 
Junta de Govern telemàtica ce-
lebrada dilluns. El president del 
Consell, Xavier Boquete, afir-
ma que “vivim un moment de 
màxima excepcionalitat i, des 
del Consell Comarcal, estem 
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“Ens hem trobat amb 
que s’havien d’atendre 
els veïns que es troba-
ven en ambdues situa-

cions, fins i tot amb 
repartiment d’aliments 

o compres a domicili 
a aquells que estaven 

confinats. Hem intentat 
donar solucions a tots”

“Haurem de fer, segur, un pla de reactivament de les empreses 
d’Òdena que s’hagin vist afectades”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a jove periodista Ma-
ria Sayavera governa 
l’Ajuntament d’Òdena 

amb una majoria còmoda, si 
bé no és absoluta, i cal raonar 
molt les coses amb l’oposició i 
especialment amb el regidor 
d’Òdena a Fons. Esquerra tor-
na, ara sí per quatre anys, a 
liderar la representació insti-
tucional del poble, amb una al-
caldessa obertament dialogant 
i molt integrada en la societat 
civil del poble. Aquests dies el 
tema recorrent del macropolí-
gon de Can Morera ha passat 
en un pla tan allunyat que ni 
tan sols sembla haver estat mai 
motiu d’actualitat. Hi ha coses 
més importants a parlar, i a re-
soldre.
“Som probablement el munici-
pi més rural de la Conca, i hem 
notat una actitud molt respon-
sable per part de tot el veïnat”, 
ens diu l’alcaldessa. “Fins i tot 
hem pogut donar una atenció 
personalitzada a totes aquelles 
persones que ho han necessitat. 
D’alguna manera també hem 
viscut el doble confinament 
amb una realitat una mica dife-
rent a Igualada i Vilanova, que 
són municipis més grans. Te-
nim nuclis disseminats i masi-
es aïllades, i ens hem trobat que 
algunes s’havien quedat fora de 
l’àmbit perimetral, per un tema 
de la pròpia organització dels 
punts de control. Ens hem tro-
bat amb què s’havien d’atendre 
els veïns que es trobaven en 
ambdues situacions, fins i tot 
amb repartiment d’aliments o 
compres a domicili a aquells 
que estaven confinats. Hem 
intentat donar solucions a tots 

els escenaris amb què ens hem 
trobat”, diu, mentre atén tru-
cades i videoconferències que 
la mantenen ocupada. No en 
va, també ha d’intentar ajudar 
molts alcaldes de la comarca, 
doncs és la Diputada Provin-
cial de la comarca. Segur que 
tindrà més feina a partir d’ara. 
És conscient que tenim una 
situació complicada, la lluita 
contra el Coronavirus és ara 
el maldecap, però en vindran 
d’altres, els que tenen a veu-
re amb arribar a final de mes. 
“De moment el que hem fet és 
una anàlisi de la situació actu-
al i d’allò que creiem que pot 
succeir en el futur. Hem estat 
en contacte amb empreses, co-
merços i restauradors del mu-
nicipi per conèixer la seva pro-
blemàtica actual, del dia a dia, 
per ajudar-los a resoldre-la, 
però a la vegada ja hem recla-
mat a d’altres administracions 
que tenen més competències 
i recursos que un Ajuntament 
perquè, una vegada superem 

l’emergència sanitària, no ens 
oblidem de l’emergència eco-
nòmica que hi haurà. Haurem 
de fer, segur, un pla de reacti-
vament de les empreses. Com 
a Ajuntament hem fet un pla 
de pagament de com a màxim 
30 dies a tots els nostres prove-
ïdors, però haurem de prendre 
més mesures, també en l’àmbit 
impositiu. De moment hem 
ajornat l’IBI i la taxa de residus, 
tant domèstics com comer-
cials, però estudiarem quines 
altres mesures podem aplicar 
per afavorir a les empreses”.
Maria Sayavera aplaudeix el 
consens d’aquests dies entre els 
alcaldes de la Conca, i això que 
amb el tema abans esmentat de 
Can Morera havia estat difícil, 
últimament... Diu que “fins 
ara s’havia aconseguit, però no 
sempre, aquesta unitat de tre-
ball a la Conca d’Òdena. Mal-

Entrevista a Maria Sayavera, alcaldessa d’Òdena

grat que haguem, és clar, de 
lamentar aquesta situació, és 
evident que si anem tots a l’una 
els resultats són més efectius. 
Sempre hem de consensuar 
les opinions, com hem fet fins 
ara, però és la línia que hem de 
mantenir. S’ha d’aprofitar l’em-
branzida i continuar treballant 
conjuntament, no només els 

quatre municipis que hem tin-
gut el doble confinament, sinó 
tots els set de la Mancomuni-
tat”. 
La situació actual canviarà 
moltes coses. Els ajuntaments 
tenien uns projectes, unes il·lu-
sions col·lectives que és possi-
ble que no siguin una realitat, 
de moment. L’alcaldessa ho té 
clar: “Evidentment. Potser ara 
encara és molt aviat per par-
lar-ne, però tenim molt clar 
que haurem de refer el nostre 
Pla d’Acció Municipal. Després 
de tot el que ha passat, segur 
que s’haurà de donar prioritat 
a d’altres projectes, i a d’altres 
àrees amb més caire social, i 
haurem de renunciar a coses 
que teníem en ment, i que no 
podrem tirar endavant. També 
dependrà molt de les subvenci-
ons de la Generalitat i la Dipu-
tació de Barcelona”.

“Potser ara encara és 
molt aviat per par-

lar-ne, però tenim molt 
clar que haurem de 

refer el nostre Pla d’Ac-
ció Municipal. Després 

de tot el que ha pas-
sat, segur que s’haurà 
de donar prioritat a 
d’altres projectes, i a 

d’altres àrees amb més 
caire social”

El Consell activa un fons d’emergència social
reaccionant per a donar suport 
a les famílies que es poden veu-
re més afectades; s’han adap-
tat serveis claus com els ajuts 
menjador, s’han reduït els co-
braments amb proporcionalitat 
i ara es lliuraran directament 
ajuts econòmics per a fer front 
a aquesta situació”. 
El vicepresident primer, Jor-
di Cuadras, considera que 
“aquesta emergència sanitària 
provocarà unes conseqüències 
econòmiques i socials sobre-
vingudes que poden afectar de 
forma molt greu a aquelles fa-
mílies que tenen menys recur-
sos. Des del Consell ens volem 

anticipar a tot això i per això ja 
hem creat aquest fons d’emer-
gència per a donar una resposta 
immediata a les conseqüències 
de la crisi sanitària i econòmi-
ca que estem vivint. Ningú pot 
quedar enrere”. 
El fons es destinarà a ajuts d’ur-
gència social per combatre els 
efectes d’aquesta crisi i atendre 
les demandes més urgents de la 
ciutadania. Després de l’activa-
ció inicial dels primers 20.000 
euros, s’aniran activant altres 
imports dins el mateix fons, de 
69.000 euros, en funció de les 
necessitats. Dins d’aquest capí-
tol ja s’han aprovat, també, aju-

des urgents per algunes entitats 
socials. 
Durant aquestes setmanes, el 
Consell també ha estat l’encar-
regat de distribuir les targetes 
moneder als diferents ajun-
taments de la comarca per a 
garantir els àpats dels infants 
amb beques menjador. A més, 
l’ens ha garantit la recollida de 
les escombraries porta a por-
ta als municipis on presta el 
servei, les brigades dels plans 
d’ocupació estan fent tasques 
d’emergència, les treballadores 
i educadores socials vetllen pel 
benestar de les persones que re-
quereixen atenció domiciliària.

SÍLVIA 
PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3 Igualada

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA-COMPTABLE
RENDA 2019
lletradasilvia@gmail.com
Tel. 938034936
C/Castellfollit 3 Igualada
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S'ha aixecat el confinament perimetral 
de la Conca d'Òdena

  El confinament domiciliari es manté 
com a la resta del país

No hi pot haver relaxament amb 
les mesures de prevenció

#joemquedoacasa

 “A tota la meva gent d'Igualada.
El confinament funciona i aquí ho feu molt bé.

Però, compte, no podem abaixar la guàrdia. 
Quedem-nos a casa.

I que Igualada sigui imitada”

Lloll Bertran
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Formació online d’atenció primària 
per a fer ecografies de pulmó

REDACCIÓ / LA VEU 

F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) ja ha tornat a 

reemprendre la circulació de 
trens a la línia R6 (Igualada) 
entre les estacions de La Pobla 
de Claramunt i Igualada. Tam-
bé les línies habituals del trans-
port per carretera de Monbus, 
Masats i Alsina Graells. un cop 
aixecat el confinament especí-
fic a la Conca d’Òdena.
A la línia R6 s’oferirà, com 
aquests últims dies, 1 tren/hora 
i sentit. El primer tren que sor-
tirà d’Igualada en direcció Pl. 
Espanya serà a les 5.54h i l’úl-
tim a les 23.35h.
Cal recordar que, pel que fa a 
l’oferta de servei, FGC ha adap-
tat el servei a les seves línies 
seguint les directrius de les au-
toritats sanitàries i de mobilitat 
i assegurant que en qualsevol 
tren o andana la concentració 
de persones estigui per sota del 
33% per garantir la distància 
de seguretat recomanada. Pel 
que fa al servei a la línia Llobre-
gat-Anoia, circulen de dilluns 
a diumenge 1 tren/hora a la 
línia R5 (Barcelona-Manresa), 
1 tren/hora a la línia R6 (Bar-
celona-Igualada) i 1 tren/hora 

REDACCIÓ / LA VEU 

U na trentena de pro-
fessionals d’atenció 
primària de l’ICS 

Catalunya Central a l’Anoia 
s’han format de forma vir-
tual aquests darrers dies per 
poder realitzar ecografies 
pulmonars, una prova que es 
fa les persones que presenten 
símptomes de coronavirus. 
A l’àrea sanitària de la carpa 
que s’ha instal·lat davant el 
CAP Anoia es disposa d’un 
ecògraf per avaluar la situ-
ació dels pacients que hi ar-
riben i derivar-los cap al re-
curs sanitari més adient per 
garantir que siguin atesos 
adequadament però evitant 
al màxim la derivació hospi-
talària. 
L’ecografia pulmonar és una 
prova amb una gran sen-
sibilitat que permet fer un 
diagnòstic precoç fins i tot 
abans que abans que es vegin 
lesions en la radiografia.
La formació, a través de vi-
deoconferències, s’ha fet tant 
d’iniciació per a professionals

que no feien aquest tipus de 
prova, com de perfecciona-
ment per a aquells que ja te-
nien una formació prèvia. El 
fet d’augmentar el nombre 
de professionals que poden 
practicar ecografies pul-
monars potencia la resolució 

dels equips de primària que 
reben els pacients amb símp-
tomes, i els permet tenir més 
recursos per a millorar el cri-
bratge, fer els diagnòstics més 
ajustats i facilitar a cada usu-
ari el tractament més adequat 
a la seva situació. 

Càritas s’aboca a garantir la protecció 
de les famílies més vulnerables
REDACCIÓ / LA VEU 

L a missió de Càritas és 
acollir i treballar amb 
les persones en situació 

de pobresa i necessitat, perquè 
siguin protagonistes del seu 
propi alliberament. Seguint 
aquest principi, Càritas Ano-
ia Segarra continua treballant 
per respondre i adaptar-se a 
la situació generada pel CO-
VID-19, seguint les indica-
cions de les administracions 
competents i responent a les 
necessitats de les persones més 
vulnerables, que ara pateixen 
una doble vulnerabilitat. 
Els dies tan excepcionals 
que estem vivint amb el CO-
VID-19 fa que el compromís 
de Càritas Anoia Segarra d’es-
tar prop dels més fràgils hagi 
d’adoptar formes diferents 
mentre duri l’Estat d’Alarma. 
S’han hagut de deixar de fer 
totes les activitats col·lectives, 
cursos de formació, classes 
d’alfabetització, pretallers, la 
botiga, el taller de la roba, i 
una bona part de l’activitat 
d’acompanyament. 
S’estan mantenint, però, els 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls ajuntaments de la 
Conca d’Òdena ajor-
naran el pagament 

de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI), han anunciat avui 
els seus alcaldes. En nom de 
tots ells, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha explicat que 
“hi ha una voluntat inequívo-
ca d’ajornar la majoria dels 
impostos, però cada Ajunta-
ment ho anunciarà perquè el 

Els ajuntaments de la 
Conca ajornaran també 
el pagament de l’IBI

calendari fiscal és diferent. 
L’IBI s’ajornarà segur i ja es 
comunicarà com i fins quan. 
També estem pendents de 
possibles ajuts que puguin 
arribar d’altres administraci-
ons”.
Els ajuntaments ja van comu-
nicar, almenys el d’Igualada, 
que ajornava el pagament de 
l’impost de Vehicles de trac-
ció mecànica. El de la Pobla ja 
va anunciar fa dies que ajor-
nava el pagament de l’IBI.

FGC i Monbus 
tornen a funcionar 
des d’Igualada

a la línia L8 (Pl. Espanya-Molí 
Nou Ciutat Cooperativa). La 
composició dels trens és doble 
(sis cotxes).
FGC va interrompre el servei 
de la línia R6 entre La Pobla de 
Claramunt i Igualada el passat 
13 de març a conseqüència del 
confinament dels municipis 
de la Conca d’Òdena decre-
tat pel Govern com a mesura 
excepcional per l’afectació del 
coronavirus SARS-CoV-2. Da-
vant d’aquesta situació, el De-
partament de Territori i Sos-
tenibilitat va ajustar l’oferta de 
serveis de transport per evitar 
la zona afectada. FGC aplica-
rà en aquest tram les mesures 
higièniques que ha anat pre-
nent des de l’inici de l’episodi a 
tota la seva xarxa de tren i que 
continuen vigents, així com la 
desinfecció d’estacions, seguint 
allò establert en el seu Pla de 
contingència per minimitzar el 
risc d’infecció entre els clients.
Des que el dia 13 de març es van 
decretar les primeres mesures 
de reducció de la mobilitat, la 
demanda ha experimentat un 
descens continu que ha arribat 
a superar el 95%. El transport 
públic es gratuït únicament per 
a les persones que treballen en 
serveis essencials.

serveis bàsics, garantint els 
aliments, donant el full d’accés 
al banc de queviures, o lliurant 
aliments directament a aque-
lles persones que encara no 
han pogut integrar-s’hi. Tam-
bé es prepara i dona roba a les 
persones que la necessiten. 
Es fa, amb la limitació que les 
mesures de seguretat ho per-
meten, l’acompanyament dels 
nois del pis del carrer Nards i 
es manté oberta la llar d’acolli-
da per a dones en situació de 
violència.
Càritas està  oberta a través de 
la línia telefònica als dubtes i 
demandes que arriben, con-
seqüència de les mesures de 
confinament que porta a per-
dre la feina i els ingressos a les 
persones que treballen en si-
tuació precària. Altres deman-
des tenen relació amb les pos-
sibles ajudes, els papers, etc.
També està actiu el servei d’in-
termediació que aquests dies 

ha rebut algunes demandes 
de famílies que es troben en la 
necessitat d’ajuda per les cu-
res de persones grans degut al 
tancament dels serveis de dia.
Es manté dons la voluntat 
d’oferir el servei a les persones 
que més ho necessiten i d’estar 
atenta a les noves necessitats 
que sorgeixen i sorgiran com 
a conseqüència del confina-
ment. 
Finalment, Càritas dona les 
gracies a tots els seus socis i 
donants, ja que són els que 
fan possible que l’entitat pu-
gui continuar prestant servei 
a aquells que més ho neces-
siten. També anima totes les 
persones que puguin i vulguin 
que  col·laborin amb els seus 
donatius. Avui fan més falta 
que mai.
Per a qualsevol informació o 
necessitat truqueu a:
938032747 o 680812887
Es pot seguir la informació de 
Càritas a través de la web
http://www.caritasbisbatvic.
cat/anoia-segarra/ 
Per a fer donacions:
La Caixa  ES 47 2100-0001-
07-0200221597 
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#rogerbascones
www.gonature.es
Tel. 607 923 159

T'impulsem a l'acció...

Life & Business Coaching  ·  Programació Neurolingüística  ·  Intel·ligència 
Emocional    Coaching  ·  Mentoring  ·  Acompanyament juvenil  ·  Team Building 

amb Teatre, supervivència i escalada  ·  I molt més...

Som el teu centre de 
formació i Coaching a 

Igualada. 

Roger Bascones

Moments d’au-
tolideratge, 
estic auto-
gestionant el 

meu equilibri personal?

Un estil de lideratge basat 
en el coaching ens exigeix 
que connectem en el pla 
humà i més enllà de la tas-
ca (ésser abans de fer) i que 
abandonem la creença de 
que el líder és “l’expert” que 
ha de dir a tots els demés 
quina és la millor manera 
de fer les coses. El coaching 
es basa en la confiança, en 
la seguretat i en el no jut-
jar els altres; és una cultu-
ra en la qual “les millors 
pràctiques” no són les que 
coneixem, on el plaer és es-
sencial per a l’aprenentatge 
i els entrebancs es conceben 
com a oportunitats. És un 
lloc on tot és possible i la 
col·laboració és facilitado-
ra definitiva.

-John Whitmore-

Tens 1 minut per explorar 
i experimentar diferents 
actituds?

Acomoda’t en un lloc on 
ningú et pugui interrompre 
durant uns instants. 
Pensa en la situació actual i 
intenta adoptar les següents 
actituds successivament.
Queda’t en cadascuna 
d’elles durant tant de temps 
com et sigui possible abans 

de passar a la següent i posa 
atenció a les respostes que 
evoquen en tu mateix/a:
1.Crec que aquesta societat 
és un problema.
2.Crec que aquesta societat 
té un problema.
3.Crec que aquesta societat 
està en un procés d’apre-
nentatge i que és capaç, té 
recursos i està plena de po-
tencial.

Què has notat en cadascu-
na de les actituds? 
Quines emocions o senti-
ments ha despertat en tu 
cadascuna d’elles?
Quina opinió tenies del po-
tencial d’aquesta societat 
en cadascun d’aquests mo-
ments?
Què ha canviat en la teva 
actitud?
Quina actitud acostumes a 
adoptar a diari?
Pensa que allò que tu creus, 
d’una forma o una altra, es 
comunica als altres, parlis 
o no. La teva comunicació 
verbal és d’un 7%, el to de 
veu, un 38% i la no verbal, 
un 55%. La teva actitud 
conscient o inconscient co-
munica sí o sí, amb la qual 
cosa reflexiona i adona’t 
d’allò que creus, penses o 
fas, perquè està arribant 
al teu entorn immediat. 
D’aquí la importància d’una 
actitud positiva.

A mi m’agrada interpretar, 

fer teatre. És perquè l’acti-
tud negativa abans de ser 
canviada i passada al nos-
tre competent inconscient 
(“no sé que sé, però quan 
necessito saber sí sé”, se-
gons Maslow), precisa que 
interpretem un paper (la 
situació positiva, actitud 
de canvi), que a través de la 
repetició, acabem integrant 
com un nou hàbit. El més 
important és que és per al 
nostre propi benefici, és a 
dir, que ens ajuda a evolu-
cionar de forma positiva, 
proactiva, ens impulsa cap 
a una versió pròpia millo-
rada. D’aquest aprenentatge 
i canvi ens emportem una 
nova habilitat,  que des de 
l’auto-observació i després 
passada a l’acció que, (per 
a més inri) impacta en els 
nostres entorns immediats. 

Si tu canvies, el teu entorn 
canvia.

Així doncs, t’invito a que 
facis l’exercici, que facis el 
teatre pertinent que et porti 
al canvi. Aquesta pot ser la 
forma més immediata que 
tens d’ajudar els altres.

Et pots preguntar: Com ho 
faig?
Bé, posa-li atenció consci-
ent a allò que vols comuni-
car, aquella actitud positiva. 
De quina forma et com-
portaràs? I, què és el que 
vols transmetre? Quins 
són els gestos que faràs 
servir o quina serà la teva 
fisiologia per representar 
la nova actitud?

La intencionalitat es pro-
jecta cap a fora, tal i com 

es percep una emoció de 
tristesa en la persona, som 
capaços de sentir-la i pre-
guntem: Estàs bé? Et passa 
res? A la vegada, podem 
transmetre molt a través 
d’un somriure.
Tenir una intenció clara 
sobre el resultat que volem 
obtenir ens apropa a l’èxit 
de la mateixa.
Espero i desitjo que aquest 
simple exercici pugui sem-
brar una llavor, que bro-
ti per influir en els demés 
de forma positiva i creati-
va. Una llavor que ens faci 
adoptar, tot i en la dificultat, 
una decisió sobre on volem 
estar. 

L’elecció està en tu 
mateix/a…

Quan les energies de canvi estan arribant...
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La majoria 
d’acompanyaments 

s’han realitzat a altres 
municipis de la ma-

teixa comarca 
de l’Anoia però

 també en altres comar-
ques veïnes

Campanya del Consell 
per conscienciar als 
joves de quedar-se a casa

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’oficina de Correus 
d’Igualada, tancada 
des del 13 de març 

arran del confinament de la 
Conca, continuarà almenys 
tancada fins després de Set-
mana Santa, han explicat 
fonts de l’empresa a La Veu. 
Durant aquests dies, es faran 
treballs de desinfecció de les 
instal·lacions, abans d’obrir-
les de nou al públic.
Correus ha implementat me-
sures organitzatives i proto-
cols d’actuació d’acord amb 
les organitzacions sindicals 
de la Companyia. 
Després de la publicació de 
el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es de-
clara l’estat d’alarma per a la 

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través del de-
partament de Joventut, 

està impulsant des de l’inici 
de la pandèmia per coronavi-
rus un seguit d’estratègies per 
ajudar a fer del confinament 
un període més divertit pel 
jovent, així com per contri-
buir favorablement al movi-
ment del cos mitjançant víde-
os esportius i d’activitat física. 
Ara, però, Anoia Jove vol in-
cidir també en la importància 
que els joves segueixin res-
pectant les ordres de confina-
ment i no surtin de casa tret 
dels supòsits previstos per la 
normativa. El fet que no si-
guin el col·lectiu amb més 
afectació de la malaltia, no 
significa que siguin immunes 
ni que no puguin ser porta-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Cos d’Agents Rurals 
ha realitzat un total de 
340 acompanyaments 

a ciutadans que es trobaven 
confinats a la conca d’Òdena 
per a garantir que pogues-
sin alimentar el seu bestiar. 
Des de l’endemà de l’inici del 
confinament i durant els 24 
dies que han durat els con-
trols perimetrals dels muni-
cipis d’Igualada, Santa Mar-
garia de Montbui, Vilanova 
del Camí i Òdena els agents 
han realitzat una mitjana de 
15 serveis diaris.
Des de l’inici de les restric-
cions es va posar en fun-
cionament un protocol en 
coordinació amb els Mos-
sos d’Esquadra i el Centre 
de Comandament Avançat 
perquè cap animal quedés 
desatès com a conseqüència 
de la prohibició de la mo-
bilitat. Cada cop que s’obria 
una incidència des de la Sala 
Central, els agents rurals re-

dores del virus i afectar altres 
persones més vulnerables. 
Des del Consell Comarcal es 
recorda que, si tothom res-
pecta el confinament, es po-
drà contenir de manera més 
efectiva la pandèmia i con-
tribuir a tenir cura de tota 
la comunitat. Per això, amb 
la iniciativa que porta per tí-
tol ‘Jo em quedo a casa, i tu?’ 
s’ha decidit donar veu als i les 
joves de la comarca, perquè 
expliquin en primera persona 
a altres joves per què s’estan 
quedant a casa i que, d’aques-
ta manera, tots en prenguin 
consciència. 
Els nois i noies participants 
han enregistrat un seguit de 
càpsules de vídeo des de les 
seves llars que es poden vi-
sualitzar al web anoiajove.cat 
i als perfils d’Anoia Jove a les 
xarxes socials.

Els agents rurals van fer fins a 340 
acompanyaments per donar de 
menjar bestiar durant el confinament

collien els ciutadans al con-
trol policial, els escortaven 
fins a la finca on es trobava 
el bestiar a alimentar i els 
retornaven a dins de la zona 
del confinament un cop aca-
bades les tasques.
La majoria d’acompanya-
ments s’han realitzat a altres 
municipis de la mateixa co-
marca de l’Anoia però també 
en altres comarques veïnes a 
la nostra o més lluny, com el 
Bages, Berguedà, Solsonès, 
Segarra, l’Alt Camp o el Va-
llès Occidental, entre d’al-
tres.

Continuen les tasques 
de desinfecció a Igualada
Des del passat 19 de març i 
sota la coordinació del Cos 
d’Agents Rurals, el Grup Es-
pecial de Prevenció d’Incendis 
Forestals (GEPIF) del depar-
tament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 
realitza diàriament tasques 
de desinfecció de l’Hospital 
d’Igualada i les urgències per 
tal de mitigar els factors de 
contagi del coronavirus.
El GEPIF també ha establert 
una ruta setmanal per pres-
tar aquest servei a altres zo-
nes sensibles del municipi 
com són les residències de 
gent gran, els Centres d’Aten-
ció Primària, la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra, les 
dependències de la policia 
local, el cementiri, el mercat 
i diversos supermercats de la 
ciutat, tasques que se seguiran 
realitzant un aixecades les me-
sures de tancament a la conca 
d’Òdena.

Correus no obrirà fins 
després de Setmana Santa

gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel CO-
VID-19, l’empresa pública 
treballa per garantir la pres-
tació de Servei postal Uni-
versal com té encomanat.
Només estarà operatiu el 
personal estrictament im-
prescindible per a la pres-
tació de servei públic, únic 
servei que es desenvoluparà. 

Només unes hores al dia
Les oficines de Correus 
obren, en general, de 09:30 a 
12:30 hores guardant tots els 
protocols dictats per les au-
toritats sanitàries. 
És d’esperar que, quan  s’obri 
la oficina d’Igualada, estigui 
operativa només en aquest 
horari, i només per als ser-
veis postals bàsics.

NETEJA PROFESSIONAL

Neteja i desinfecció 
de botigues, oficines i locals
Vidres i rètols
Fi d’obres
Comunitats de propietaries

Tel. 659 43 09 14



PUBLICITAT  |  27Dijous, 9 d’abril de 2020



28  |   #JOEMQUEDOACASA Dijous, 9 d’abril de 2020

El restaurant Sumo 
dona material sanitari

El restaurant xinès Sumo 
d’Igualada ha fet una do-
nació de material sanitari, 
concretament guants, mas-
caretes i roba de protecció, 
a l’Hospital, en una mostra 

més de la solidaritat dels 
igualadins, i en aquest cas 
de la comunitat xinesa, vers 
el seu centre hospitalari en 
aquests moments tan durs 
que estem vivint.

Xurreria Duna porta 
esmorzar al CAP Anoia

La xurreria igualadina Duna 
va portar un dia un bon es-
morzar de xurros i xocolata 
desfeta al personal sanitari 
del CAP d’Igualada, que ho 

han agraït moltíssim. “Els 
hem de cuidar”, explica Da-
vid Ramis, de la xurreria 
Duna, per agrair-los tota la 
feina que estan fent.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei de Mediació 
Ciutadana del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

ofereix canals especials d’aten-
ció durant l’actual període de 
confinament. 
Es tracta d’un espai de consul-
ta a distància on poder aten-
dre la ciutadania de la comar-
ca que ho pugui necessitar.
Totes aquelles persones que 
tinguin algun dubte o proble-
ma relacionat amb la convi-
vència veïnal, familiar o rela-
cions en l’àmbit laboral, poden 
adreçar-se a aquest servei 
mitjançant l’adreça electrò-

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada in-
forma que a causa de 

la situació provocada per la 
Covid-19 alguns dels actes or-
ganitzats des de l’entitat, han 
quedat temporalment anul-
lats fins a proper avís.
És el cas del repartiment de 
premis del 15è Concurs de 
Dibuix Infantil i de l’exposició 
dels dibuixos seleccionats per 
les escoles de la ciutat d’Igua-
lada i realitzats per diversos 
nens i nenes, que havia de te-
nir lloc el passat mes de març 

Servei de mediació del 
Consell, online

L’Antic Gremi de Traginers modifica 
l’agenda de les activitats previstes

a la Biblioteca Central. 
L’exposició i el repartiment 
de premis del 40è Concurs de 
Fotografia sota el lema “Típics 
Tres Tombs 2020” organitzat 
amb la col·laboració de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada, 
també queda ajornada. En-
guany, pel fet de ser un aniver-
sari, l’exposició estava prevista 
de realitzar-la a la sala munici-
pal d’exposicions “La Sala” si-
tuada al carrer Garcia Fossas. 
Resten a l’espera de més enda-
vant poder oferir més infor-
mació en aquest sentit, també.
Pel que fa a l’excursió gremi-
al organitzada sempre durant 

la primera quinzena de juny, 
queda ajornada per a més en-
davant, si és possible, es farà 
durant el mes d’octubre.
En relació al tradicional di-
nar de germanor celebrat a La 
Tossa com cada any, informar 
que s’ha acordat anul·lar l’edi-
ció d’enguany donades les cir-
cumstàncies.
Us mantindran informats 
també a través de les xarxes 
socials: Twitter:@traginer-
sigd; Facebook: http://facebo-
ok.com/anticgremitraginer-
sigualada.com; Instagram: 
traginers.igualada;  web: www.
gremitraginersigualada.com

nica mediacio@anoia.cat o el 
telèfon 699664718, en aquest 
segon cas via trucada, SMS o 
WhatsApp. 
L’atenció serà gratuïta i con-
fidencial, de dilluns a diven-
dres en horari de matí i tarda. 
D’aquesta manera, el Consell 
Comarcal de l’Anoia vol oferir 
possibles solucions, en un 
context extraordinari que pot 
generar tensió o conflicte amb 
les persones que es tenen més 
properes. 
Cercar vies de comunicació 
i diàleg amb les persones de 
l’entorn més proper és la mi-
llor eina per a garantir una 
bona convivència.

El Projecte Malla lliura més de 300 
elements de protecció i recapta 6.000€
REDACCIÓ / LA VEU 

E n tan sols una setma-
na, el Projecte Malla 
ha estat capaç de cre-

ar i distribuir 337 elements 
de protecció per ajudar al 
sistema sanitari de la Conca 
d’Òdena en la lluita contra 
la COVID-19. El projecte ha 
elaborat 30 respiradors que i 
ha aconseguit recaptar 5.896€ 
de donacions privades, el 
que permetrà continuar amb 
aquest projecte en les properes 
setmanes.
En total, el Projecte Malla ha 
elaborat en la primera setma-
na de funcionament 295 vi-
seres de protecció facial i 42 
obreportes que s’han repartit 
entre una desena de centres 
i institucions. En concret, el 
material s’ha entregat a les se-
güents entitats: Àuria Grup, 
la Creu Roja, l’Asil d’Igualada 
l’Hospital d’Igualada, la Resi-
dència Igualada, la Fundació 
Sanitària Sant Josep, el Con-
sorci Sociosanitari d’Iguala-
da, l’Ajuntament d’Òdena, al 
Transport Sanitari d’Igualada i 
la Farmàcia Cristina Casas. A 
més, s’han elaborat 30 respira-
dors que tot i no rebre l’homo-
logació oficial, s’entregaran als 
centres sanitaris.
Aquestes xifres s’aniran ampli-
ant en els propers dies, ja que 
les impressores 3D continuen 
treballant per a la fabricació 
de més elements de protecció.

Malla necessita 
més aportacions
La campanya de recollida de 
donacions també funciona 

a ple rendiment. Des del di-
vendres 27 de març, dia de 
posada en funcionament del 
sistema de donacions, i fins 
el dimecres 1 es van recaptar 
5.896€ de més d’un centenar 
de donants. El col·lectiu vol 
agrair totes les aportacions re-
budes fins dimecres i les que 
s’han continuat fent durant 
aquesta setmana.
Les donacions es poden rea-
litzar al portal al web del Pro-
jecte Malla gràcies al portal de 
col·laboració social comuni-
tària Kunectors: https://www.
espaimalla.cat/donacions/
Els diners ingressats s’han fet 
servir per comprar el materi-
al necessari per a la produc-
ció dels diferents elements de 
protecció i del respiradors, 
com ara bobines de filament, 
adhesius, així com també su-
fragar els serveis de transport 
associats.
Val a dir que el col·lectiu tam-
bé ha rebut en forma de do-
nació centenars de materials 
de producció, com ara ulleres, 
brides, material per a impri-

mir, gomes, etc. Al web del 
Projecte Malla es poden tro-
bar totes les empreses que han 
col·laborat fins ara en aquesta 
iniciativa. El grup vol agrair 
les nombroses donacions de 
material que han anat rebent 
aquests dies de diverses enti-
tats, empreses i particulars.
El Projecte Malla és una inici-
ativa és una xarxa d’empreses, 
estudis de disseny i professio-
nals de diversos sectors (en-
ginyers, informàtics, makers, 
entre d’altres) que treballa en 
xarxa per ajudar al sistema 
sanitari en la lluita contra la 
COVID-19. En total hi ha 
més de 97 persones implica-
des en el Projecte Malla, entre 
l’entrega de material, la fabri-
cació dels diferents elements 
i el repartiment dels mateixos 
als diversos centres.
Aquest projecte té la col·la-
boració de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, l’Ajun-
tament de Santa Margarida 
de Montbui i l’Ajuntament 
d’Òdena.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous posa a 
disposició de les famí-

lies les sales d’estudi de l’equi-
pament cultural municipal 
Cal Frarés, uns espais equi-
pats amb ordinadors i conne-
xió a Internet que permetrà 
als estudiants del municipi 
poder realitzar les tasques 
docents i evitar així la fractu-
ra digital en els dies de confi-
nament.
Es tracta d’una iniciativa di-

Tous posa a disposició una sala amb 
ordinadors i connexió a Internet

L’ús de l’espai serà 
individual i en hores 

concertades degut a les 
restriccions actuals amb 

motiu de la Covid-19

rigida als alumnes d’institut 
que no disposin d’aquests 
equipaments al seu domicili i, 
degut a les restriccions actu-
als amb motiu de la Covid-19, 
l’ús de l’espai serà individual i 
en hores programades.

Per fer-ne ús caldrà concertar 
l’horari i les condicions tru-
cant a la treballadora social 
de l’Ajuntament, de 9h a 13h, 
al telèfon 93 809 60 02

ÒDENA / LA VEU 

Des de l’inici de l’aler-
ta sanitari del 12 de 
març que aïllava els 

municipis de la Conca d’Òde-
na pel brot de COVID-19, 
l’Ajuntament d’Òdena ha anat 
obrint nous serveis a la ciu-
tadania des de l’Àrea d’aten-
ció a les persones. Un d’ells 
és el repartiment a domicili 
dels medicaments i la compra 
setmanal pels col·lectius més 
vulnerables o amb factor de 
risc, sigui per edat o perquè 
pateixen patologies prèvies, 
evitant així que hagin de sor-
tir de casa. La línia d’atenció 
per aquest servei és el 670 44 
08 86.
Un altre nou servei activat 
per l’ajuntament és l’assistèn-
cia i suport psicològic gratuït 
per a la gestió emocional du-
rant la crisi del coronavirus 
per a tots els veïns i veïnes 
del municipi. Per posar-se en 
contacte amb el servei d’assis-
tència es pot trucar al 93 801 
74 34.
També, una altra de les noves 
iniciatives del consistori, ha 
estat pensada pel col·lectiu 
infantil als que se’ls ofereix fe-
licitar els aniversaris dels més 
petits de la casa, dels 2 als 12 
anys, gràcies als serveis dels 
Agents municipals, els quals 
visitaran als petits herois i he-
roïnes del confinament i els 
felicitaran amb l’entrega d’un 
detall. Per demanar l’atenció 
als més petits cal trucar al te-
lèfon 93 801 70 75.
D’altra banda, l’àrea d’atenció 
a les persones ha intensificat 
el seguiment de les perso-
nes i famílies vulnerables del 

municipi, gent gran i aquells 
que ja són usuaris dels serveis 
socials. De manera telefònica 
es fa seguiment de les seves 
necessitats i es fan tasques 
d’acompanyament i ajuda a 
aquests col·lectius.
Així, en l’àmbit de la gent 
gran, dels 3.643 habitants que 
té el municipi, s’han pogut 
contactar amb 470 de les 622 
persones majors de 65 anys. 
La majoria seguien el confi-
nament, es trobaven bé i te-
nien mitjans per poder anar 
a comprar aliments i a la far-
màcia. Dins aquest col·lectiu 
s’han fet 30 serveis d’entrega 
domiciliària d’aliments i me-
decines. El centenar no con-
tactat respon a canvis de do-
micilis o error en el contacte.
En l’àmbit familiar i infantil, 
els serveis socials amb les tru-
cades realitzades han iniciat 
14 seguiments a famílies amb 
infants per prevenció i possi-
ble situació de risc i el Rebost 
d’Òdena, el servei municipal 
del Banc d’aliments, ha passat 
d’atendre de 25 a 35 famílies, 
un total de 155 persones.

L’Ajuntament reorganitza 
i garanteix l’àrea 
d’atenció a les persones

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des de la Regidoria de 
Cultura conjunta-
ment amb la Biblio-

teca municipal s’ha organitzat 
un contacontes infantil per en-
tretenir a la quitxalla durant el 
confinament que estem vivint 
en aquesta situació d’excepci-
onalitat
La iniciativa, explica la regido-
ra de Cultura Carlota Silva, va 
sorgir amb la voluntat d’oferir  
a les famílies amb infants a 
casa l’oportunitat de gaudir de 
la biblioteca i dels contes d’una 
manera diferent. Aprofitant els 
recursos de la Biblioteca, des 
de la regidoria de cultura s’han 

previst dues sessions de con-
tacontes a la setmana, els di-
mecres i divendres a les 17:00 
h. Per gaudir d’aquest espai, 
només cal que us connecteu al 
Facebook de la Biblioteca, des 

del qual es farà un directe adre-
çat al públic infantil i familiar.
Les encarregades de dinamit-
zar aquestes sessions seran les 
tècniques de la Biblioteca mu-
nicipal, Tamara i Aida, que fa-
ran de narradores. 
El projecte es va posar en mar-
xa ahir dimecres 8 d’abril amb 
el conte “Animals de compa-
nyia” d’Ana Galán i divendres 
continuarà amb “La mona de 
Pasqua” d’Anna Canyelles i Ro-
ser Calafell.
La regidora de cultura, Car-
lota Silva, també ha recordat 
a la població que si dispo-
sen del carnet de la bibliote-
ca poden optar al servei de 
préstec en línia. 

Contacontes en línia des de la 
Biblioteca de Vilanova del Camí

 699 128 725

 PER COMANDES ONLINE: 
calfumigualada@gmail.com 

BUSQUEU-NOS A LES XARXES SOCIALS
              @calfumigualada  

 

Recollida a botiga a partir del 15 d’abril. 
Majors de 65 anys, servei a domicili gratuït. 

 
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.  
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Després que l’Ajunta-
ment de Vilanova del 
Camí avisés que actu-

aria d’ofici davant la fiscalia si 
creia que la residència Amavir 
del municipi no estava actuant 
correctament per fer front a 
la crisi del coronavirus, l’em-
presa que gestiona el centre ha 
emès un comunicat defensant 
la seva gestió. En aquest docu-
ment indiquen que consideren 
que “s’ha posat el focus en la 
residència de Vilanova d’una 
forma totalment injusta. S’ha 
qüestionat la tasca dels pro-
fessionals de centre, arribant 
fins i tot a plantejar la possi-
bilitat d’interposar demandes 
davant la Fiscalia”. Així, des de 
la residència afirmen que “no 
és veritat que la residència no 
estigui aplicant correctament 

les mesures d’aïllament i sec-
torització”. Des d’Amavir ex-
pliquen que sanitaris del CAP 
Nord d’Igualada comproven 
cada dia el funcionament de 
la residència i que “s’estan se-
guint tots els protocols mar-
cats”.
Els gestors del centre lamen-
ten la trentena de morts que 
té la residència de Vilanova, 
però defensen que “no és un 
cas aïllat i no es pot culpar 
els professionals de el centre 
d’aquesta mortalitat. La situ-

La residència de Vilanova defensa la 
seva gestió de la crisi sanitària

ació està sent dramàtica en 
totes les residències de Cata-
lunya, com està posant-se de 
manifest en les dades que està 
facilitant la Generalitat”.
A més, denuncien la falta de 
mitjans per fer front a aquesta 
epidèmia, “no se’ns han accep-
tat derivacions als hospitals 
i no s’ha prioritzat a aquests 
centres per a la realització de 
tests. És molt difícil lliurar una 
guerra d’aquesta magnitud 
sense les armes necessàries i, 
lamentablement, no se’ns han 
donat”.
Finalment, els gestors del cen-
tre expressen la confiança en 
què, després de la reunió que 
es va celebrar aquest passat 
dilluns amb l’Ajuntament de 
Vilanova i l’equip sanitari del 
CAP Nord d’Igualada, “hi 
hagi màxima coordinació” per 
fer front a aquesta situació.

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament agraeix 
enormement la feina 
realitzada pels volun-

taris, la Brigada Municipal 
i els agents de Protecció Ci-
vil a l’hora de fabricar, cosir 
i distribuir entre la població 
aquests elements de protecció; 
així com el gest solidari de to-
tes les empreses del territori 
que han aportat els materials 
necessaris per a poder confec-
cionar les mascaretes.
La crisi sanitària pel corona-
virus fa aflorar novament la 
faceta més solidària i altruista 
dels masquefins. Després que 
l’Ajuntament posés a disposi-
ció dels veïns i de la Brigada 
Municipal els materials neces-
saris per a fabricar mascaretes 
de protecció contra el corona-
virus, el consistori i els agents 
de Protecció Civil ja han ini-
ciat el període de distribució.
L’Ajuntament ha fet una do-
nació de 200 mascaretes a 
l’Hospital de Martorell i, pro-
perament, es farà una altra 
entrega a l’Hospital d’Igualada 
i el CAP de Masquefa. D’altra 
banda, Protecció Civil ha re-
partit mascaretes dels dos ti-
pus -de tela i d’un sol ús- als 
establiments que resten oberts 
al públic perquè els puguin 
subministrar de manera gra-
tuïta als veïns de Masquefa.

En total, més de cinquan-
ta persones voluntàries han 
ajudat a confeccionar 1.700 
mascaretes de roba fins al dia 
d’avui. A més, s’han elaborat 
unes 7.000 mascaretes d’un sol 
ús amb l’ajut del personal de la 
Brigada Municipal.
L’Ajuntament valora molt po-
sitivament la tasca realitzada 
per tots els impulsors i tre-
balladors i convida els veïns 
a ser responsables en l’ús de 
mascaretes quan es desplacin 
per la via pública o pels co-
merços. El consistori demana 
també consciència ciutadana 
a l’hora de demanar aquest 
element de protecció, ja que 
l’objectiu és poder abastir el 
màxim de gent possible.

Donació de viseres
L’empresa AEIO Enginyers, 
ubicada al CTC Masquefa, 
està fabricant viseres de pro-
tecció contra la Covid-19 que 
donarà a l’Ajuntament. Aques-
tes es repartiran entre els pro-
fessionals sanitaris i els cos-
sos de seguretat del municipi. 
De moment, ja s’han entregat 
vuit viseres als treballadors 
de la Farmàcia de Masquefa. 
El consistori agraeix la col-
laboració de la companyia i 
manifesta que accions com 
aquesta ens recorden que el 
suport de la població i el tei-
xit empresarial són vitals i 
imprescindibles per a superar 
aquesta situació d’excepcio-
nalitat pel coronavirus.

Masquefa reparteix prop de 9.000 
mascaretes durant la crisi sanitària

CALAF / LA VEU 

Fins al 12 d’abril des de 
la Regidoria d’Educa-
ció demanen a la ciu-

tadania que respongui un 
formulari en línia per deixar 
en préstec un dispositiu mò-
bil tipus ordinador portàtil 
o tauleta a un infant o joves 
del municipi per a tasques es-
colars. L’objectiu és garantir 
que cap alumne de Calaf es 
quedi sense poder iniciar el 
tercer trimestre del curs des-
prés que des del Departament 
d’Educació s’hagi anunciat 
que aquest no es podrà re-
prendre de forma presencial 
i amb normalitat després de 
Setmana Santa a causa de la 
crisi sanitari produïda pel 
Covid-19.

Compareix wifi a Calaf 
D’altra banda, Calaf també es 

suma a la campanya ciutada-
na que proposta compartir 
wifi entre el veïnat.
Per això, des de l’Ajuntament 
es demana col·laboració a la 
ciutadania perquè obrin les 
xarxes wifis particulars de 
10h a 13h i així permetre que 
aquells estudiants que no te-
nen accés a internet puguin 
accedir-hi i descarregar les 
tasques escolars, comprovar 
correus electrònics del cen-
tre escolar, mantenir contac-
te amb professors i/o alum-
nes i així estar vinculats amb 
el món exterior tot i estar aï-
llats a casa.
Es proposa a les persones 
que es sumin a aquesta pro-
posta i facin públiques les 
seves xarxes wifi que posin 
un avís a l’escala de l’edifici 
o a la porta del seu domicili 
perquè els joves o infants ho 
sàpiguen.

Crida a la ciutadania 
per obrir el wifi i cedir 
dispositius electrònics a 
alumnes sense recursos

és

és RENDA
2019

piera@gestoriagaltes.com
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ESPORT / MARC VERGÉS

No hi ha cap àmbit de 
les nostres vides que 
no s’hagi vist afectat 

per la crisi sanitària d’aquestes 
darreres setmanes. El corona-
virus ha impactat amb molta 
força i ha alterat totes les nos-
tres rutines. I evidentment, els 
clubs esportius també s’han 
vist afectats per aquestes cir-
cumstàncies.  
Hem volgut conèixer com es-
tan vivint aquest confinament 
alguns dels clubs d’Igualada a 
través dels testimonis dels en-
trenadors dels primers equips 
del CF Igualada, Marc Cabes-
tany del masculí i Marta Cubí 
del femení; CB Igualada, Jor-
di Martí del masculí i Sergi 
Alamillo del femení; Igualada 
HC, amb l’entrenador del pri-
mer equip Francesc Linares.
En els cinc equips que ells 
entrenen s’està seguint un 
pla físic per tal de no perdre 
la forma, tot i que és evident 
que no és el mateix el treball al 
camp o la pista que estan tan-
cat a casa. En aquest sentit, tot 
i que en la majoria de casos es 
passen els exercicis als espor-
tistes perquè els facin quan els 
vagi bé de manera individual, 
el primer equip femení del CF 
Igualada segueix entrenant 
a la mateixa hora que ho feia 
abans del confinament, però 
en aquest cas de manera tele-
màtica. Un treball, que com és 
normal, està limitat per l’espai 
del qual disposen els esportis-
tes i els materials que tenen 
a casa. “No podem fer exer-
cicis amb pilota i ens n’estem 
adonant que la trobem molt 
a faltar”, explica Marta Cubí, 
que bromeja sobre com serà 

el primer entrenament des-
prés d’aquesta aturada “potser 
haurem de donar una pilota 
a cadascuna i que els primers 
minuts es dediquin a córrer 
pel camp per deixar anar tota 
aquesta adrenalina de falta de 
pilota”. 
Més enllà del treball físic que 
es pugui fer durant aquestes 
setmanes, però, tots coincidei-
xen que en cas que la competi-
ció es reprengués no es podria 
fer sense haver fet dues o tres 
setmanes de treball a la pista o 
al camp abans, “necessitem un 
temps d’adaptació als patins, 
durant tot el temps de confina-
ment no els haurem fet servir 
i ens hem de tornar acostumar 
a tots els moviments per evitar 
lesions”, explica l’entrenador 
de l’Igualada Rigat, Francesc 
Linares.

Es reprendran les
competicions?
L’entrenador del CF Igualada 
masculí, Marc Cabestany, ho 

veu una mica complicat, “sem-
bla que ser que la tornada a la 
normalitat serà paulatina, i no 
sembla que el món de l’esport 
hagi de ser dels primers en 
tornar a aquesta normalitat”. 
De totes maneres, Cabestany 
adverteix que “no ens podem 
relaxar mentalment, perquè 
de cop i volta la Federació ens 
dirà que hem de tornar a jugar 
i haurem de competir com si-
gui per salvar-nos”. També ho 
veu complicat l’entrenador del 
Sènior Femení del CB Iguala-
da, Sergi Alamillo. Per la seva 
banda, Francesc Linares, creu 
que l’OK Lliga “s’hauria de 
donar per finalitzada, no po-
dem canviar el format de la 
competició a mitja tempora-
da i sembla impossible acabar 
la lliga amb aquest format”. 
També veu molt complicat 
poder finalitzar la competició 
europea, la WSE Cup, ja que 
aquesta competició ja impli-
ca viatges a altres països amb 
avió i encara es fa tot més difí-

cil. Per altra banda, Linares no 
descarta que s’acabi celebrant 
la Copa del Rei, que s’havia de 
disputar del 19 al 22 de març. 
Això sí, sempre i quan “es do-
nin les condicions per a dispu-
tar-la”.
Pel que fa al primer equip fe-
mení del CF Igualada, el fet 
que només els quedin 7 par-
tits de lliga fa pensar a la seva 
entrenadora, Marta Cubí, que 
“si allarguem una mica la tem-
porada veig factible acabar la 
lliga a finals de juny”.
En Jordi Martí, del Sènior 
Masculí del CB Igualada, per 
altra banda, explica que tot i 
que en un principi semblava 
que s’acabarien suspenen les 
competicions, en els darrers 
dies els rumors que circulen 
a la Federació Espanyola de 
Bàsquet van en dues direcci-
ons. La primera seria allar-
gar la temporada fins al juny 
per acabar les competicions. 
“Nosaltres estem preparats 
mentalment i tenim ganes que 
sigui així, volem lluitar per 
l’ascens”, explica l’entrenador 
del Monbus CB Igualada. L’al-
tre possibilitat plantejada des 
de la Federació, seria ajuntar 
aquesta temporada i la se-
güent, fent una lliga regular 
que seria de 52 partits enlloc 
dels 26 d’aquesta. Aquesta 
possibilitat no agrada tant a 
Martí, “ja que seria desvirtu-
ar la competició a la meitat, si 
s’allarga podem tenir lesions o 
baixar el rendiment, i no seria 
just”.

Si no es reprèn la competició, 
què és el més just?
Sembla força clar que qual-
sevol decisió que preguin les 
federacions esportives sobre 
què es fa amb les competicions 
no agradarà a tothom. Equips 
que lluiten per l’ascens, com és 
el cas del Sènior Masculí del 
CB Igualada, no es plantegen 
que la temporada quedi en 
res. Francesc Linares, que amb 
l’Igualada Rigat ja està classifi-
cat pels play-offs de l’OK Lliga, 
en canvi, creu si la competició 
es suspèn “no es pot validar, 
no pot haver-hi campió ni 
descensos”. Marc Cabestany, 
que entrena a un Igualada 
que està en descens, planteja 
que “si s’acaba així es podria 
fer que hi hagués ascensos di-
rectes, però que no hi hagués 
descensos, seria injust baixar 
sense haver jugat ells 11 par-
tits que falten”. Sergi Alamillo, 
que amb el Sènior Femení de 
l’Igualada està en promoció de 
permanència, també és més 
partidari de deixar la tempo-
rada en blanc i també és de la 
mateixa opinió Marta Cubí, 
amb el primer equip femení 
del CF Igualada, que es troba 
a mitja taula, però més a prop 
del descens que de l’ascens.
Sigui quan sigui, està clar que 
la tornada de la competició 
esportiva serà una bona se-
nyal, i és que voldrà dir que 
l’emergència sanitària haurà 
passat i podrem tornar a gau-
dir d’aquestes activitats espor-
tives. 

Dijous de la setmana passada 
s’anunciava, per sorpresa de 
molts, que el FC Barcelona 
vindria a jugar un partit con-
tra el CF Igualada un cop pas-
sés tota aquesta crisi sanitària. 
En declaracions a La Veu, el 
president del club, Francesc 
Jorba, ha explicat que “volem 
que sigui un esdeveniment 
del qual no se’n senti part no-
més el nostre club, sinó que 
també volem fer partícips a la 
resta de clubs de la comarca 
i a la ciutadania en general”. 
Segons ha explicat Jorba, des-
prés el director esportiu del 
club, Robert Palau, proposés 
enviar un correu al Barça, la 
resposta del club culer va ser 

“molt ràpida”. 
L’entrenador del primer equip, 
Marc Cabestany, va explicar 
que a ells també els va agafar 
per sorpresa, “és una petita 
alegria per nosaltres enmig de 
tant males notícies”. Per la seva 
banda, el president remarca 
que aquest gest del Barça de-
mostra que “més enllà dels 
diners, també es fa evident que 
és un club amb valors”. 
De moment encara no es co-
neixen més detalls d’aquest 
partit que com explica Jorba 
no només servirà per recaptar 
fons pel Consorci Sociosani-
tari de l’Anoia, sinó també per 
“aportar un raig de llum a la 
foscor”.

“Tots els clubs de la comarca i la 
ciutadania en general han de ser 
partícips del partit contra el Barça”

“Si es reprenen les competicions necessitem, com a mínim, dues 
setmanes de preparació a la pista o al camp”

Cinc entrenadors d’equips igualadins ens expliquen com estan gestionant el confinament els seus respectius equips
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TEATRE / LA VEU 

La Mostra a casa amb 
què la Mostra Igualada 
ha ofert la possibilitat 

de veure al seu canal de You-
tube alguns dels espectacles 
que s’haurien representat en la 
31a edició de la fira ha tingut 
una molt bona acollida. Del 27 
al 29 de març, coincidint amb 
el cap de setmana de la Mos-
tra, els 43 vídeos disponibles 
han aplegat 28.097 visualitza-
cions, una xifra que augmenta 
pel que fa al número d’espec-
tadors ja que només compta-
bilitza una persona per dispo-
sitiu i que s’incrementa fins a 
les 36.247 visualitzacions afe-
gint-hi els registres de tota la 
setmana següent (la proposta 
s’ha mantingut en línia fins 
diumenge 5 d’abril per tal de 
facilitar el visionat del mate-
rial).
Dissabte 28 va ser el dia de 

més activitat amb 12.205 vi-
sualitzacions. A banda del 
clip promocional, els vídeos 
més vistos han estat el resum 
de l’espectacle Geometria de 
Roseland Musical que havia 
d’inaugurar la fira, Musicals 
pels més menuts de Concerts 
pels més menuts i Bloop! de la 
Cia. Pep Bou.
En el seu conjunt, La Mostra 
a casa ha ofert 17 especta-
cles, 2 espectacles resumits i 
24 tràilers o entrevistes que 
s’han projectat segons una 
graella horària. La programa-
ció en temps real ha permès 

“La Mostra a casa” registra més de 36.000 
visualitzacions
La fira d’espectacles infantils i juvenils ha ofert al seu canal de Youtube alguns dels espectacles de la 31a edició 
per passar millor el confinament

Durant tres dies amb 
28.097 visualitzacions, 
i al llarg de la setmana 

següent amb 36.247 
visualitzacions, s’han 
projectat 43 propostes

la interacció de companyies 
i espectadors a través del xat 
de Youtube. Els usuaris tam-
bé han pogut compartir l’ex-
periència amb l’etiqueta #La-
MostraACasa.

La Mostra a casa és una pro-
posta impulsada per la fira 
d’espectacles infantils i juve-
nils Mostra Igualada arran 
de la suspensió de la 31a edi-
ció de l’esdeveniment com 

a mesura de prevenció pel 
Coronavirus. S’ha adreçat als 
infants, joves i famílies con-
finats a les seves llars per tal 
fer-los passar millor aquests 
dies.

LLENGUA / LA VEU 

Un total de 8.564 per-
sones han entrat al 
curs en línia de ca-

talà Parla.cat durant el mes 
de març i hi han fet activitats 
amb la modalitat sense tuto-
ria, que és gratuïta. D’aques-
tes, 6.040 persones resideixen 
a Catalunya, 1.152 viuen a 
la resta de l’Estat espanyol i 
1.372 són a l’estranger. Tot i 
que la crisi sanitària ha com-
portat la interrupció dels cur-
sos tutoritzats pel Consorci 
per a la Normalització Lin-
güística, la Direcció General 
de Política Lingüística del 
Departament de Cultura ha 
mantingut les dues platafor-
mes Parla.cat i Aulamestra.
cat per a totes les persones 
que volen formar-s’hi de ma-
nera autodidacta i lliure.
Política Lingüística continua, 
doncs, oferint serveis i re-

cursos perquè tothom pugui 
aprendre, practicar i promou-
re el català des de casa, men-
tre dura el període d’emer-
gència sanitària provocada 
per la COVID-19. Des de la 
nova pàgina del web “Llen-
gua Catalana” https://llengua.
gencat.cat/llenguadesdecasa 
de Política Lingüística se cen-

tralitzen aquests serveis, que 
s’ofereixen als ciutadans de 
forma telemàtica.
Un d’aquests serveis és el cer-
cador en línia l’Optimot, que 
continua actiu per contri-
buir a resoldre consultes lin-
güístiques, així com el servei 
d’atenció personalitzada, per 
atendre dubtes més especí-

Més de 8.500 persones aprenen català en línia 
durant l’emergència sanitària

fics. Per la seva part, l’Oficina 
de Garanties Lingüístiques  
continua atenent en línia les 
qüestions relacionades amb 
la llengua. També es poden 
consultar les Preguntes més 
freqüents sobre aspectes lin-
güístics.
En aquesta pàgina també es 
poden consultar continguts 

de sensibilització per pro-
moure el català a les empreses 
o en àmbits com el món di-
gital. D’altra banda, els ciuta-
dans també poden consultar 
els webs del Consorci per a 
la Normalització Lingüística i 
del TERMCAT que segueixen 
informant en línia.
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CINEMA / LA VEU 

L’Ateneu Cinema s’ad-
hereix a la proposta 
de la Sala Virtual de 

Cine, una iniciativa de “A 
Contracorriente” d’estrenes 
cinematogràfiques online 
per 6,95€, a la qual s’han ad-
herit 70 sales de cinema més. 
Per poder accedir al servei 
cal entrar a la pàgina:

www.salavirtualdecine.com, 
registrar-se, triar la pel·lícu-
la que es vulgui veure, llo-
gar-la i gaudir-la a casa teva 
des de l’ordinador, la televisió, 
la tablet o el telèfon mòbil. 
Les properes estrenes seran 
Vivarium, La alegria de las 
pequeñas coses, Hasta que la 
boda nos separe, Los professo-
res de Saint-Denis i Especiales.

L’Ateneu Cinema ofereix 
pel·lícules d’estrena online

MÚSICA / LA VEU 

Aquest dissabte dia 11 
d’abril el Canal 33 
de  Televisió de Ca-

talunya emetrà la gravació 
del concert que es va dur a 
terme a al basílica de Santa 
maria d’Igualada el 13 d’abril 
de l’any passat que van inter-
pretar la soprano Ulrike Ha-
ller, el tenor Jordi Casanova i 
el baríton Joan Garcia-Gomà, 
l’orquestra de cambra Terras-
sa 48, la Coral Mixta d’Igua-
lada i la Coral Canigó de 
Vic, sota la direcció d’Alfred 
Cañamero. L’obra que es va 
oferir va ser la “Passió segons 
Sant Lluc (1744)” de Georg 
Philipp Telemann.
La situació excepcional pro-
vocada per la pandèmia del 
Covid-19 ha alterat la pro-
gramació televisiva i per això 
el Canal 33 va fer una crida 
en què demanava a les en-
titats musicals que oferissin 
gravacions de concerts que 
poguessin ser d’interès. La 
Mixta hi va presentar aquesta 

Retransmissió de la Passió segons Sant Lluc 
de la Coral Mixta pel Canal 33

Es tracta del concert 
que es va dur a terme fa 
un any, a la basílica de 

Santa Maria

proposta perquè és molt esca-
ient per als dies de Setmana 
Santa i va resultar escollida.
L’emissió serà pel Canal 33 
aquest dissabte dia 11 a les 10 
del vespre.

Una Passió diferent
Part de la bellesa de la Passió 
de Telemann és la simplicitat 
i la franquesa de la seva mú-
sica i la narració. La congre-
gació participava cantant en 
els corals de les obres de Te-
lemann, que volia que aquests 
siguessin prou senzills perquè 
la congregació cantés, però al-
hora afegia que no els volia li-
mitar a simples “harmonies de 
timbales”. Hi ha, per descomp-
tat, moments profundament 
dramàtics, com la crida de la 
multitud per alliberar Barra-

bàs, el cor Ach klage o les pa-
raules de Jesús moribund a la 
creu. Aquesta Passió de 1744, 
a més de per les àries expressi-

ves, destaca sobretot pels seus 
cors dramàtics. A diferència 
d’altres passions, Telemann 
utilitza només tres corals aquí:

al principi, durant l’escena de 
la muntanya de les Oliveres i 
com a conclusió.

La Coral Mixta
La Coral Mixta ha treballat un 
repertori extens que comprèn 
des d’obres del Renaixement 
fins a autors contemporanis, a 
més de cançons tradicionals i 
populars de Catalunya i d’ar-
reu. Algunes de les obres que 
ha treballat són la Missa a 5 
veus de Joan Cererols, el Mag-
nificat de Bach, el Rèquiem de 
José Mª Azurmendi, Music for 
the Funeral of Queen Mary de 
Purcell, A Ceremony of Carols 
de Britten, la Missa solemne 
de Santa Cecília de Gounod, 
Totentanz d’Hugo Distler, 
l’òpera Dido i Enees de Purce-
ll, el motet Jesu, meine Freude,
de Bach, els madrigals del lli-
bre segon de Monteverdi, el 
Rèquiem de Mozart i el Rèqui-
em de Fauré, així com la Passió 
segons Sant Joan de Bach, Un 
rèquiem alemany de Brahms, 
el Stabat Mater de Haydn i el 
Rèquiem de Gounod.

Ja està aquí la PRIMAVERA
 

Si vols arreglar el teu jardí o terrassa, i et falten 
plantes, terres o complements, no dubtis en 
trucar-nos o envians un correu, i et trucarem 

tant aviat com podem.
ENTREGA A DOMICILI

El dia 23 d’abril és SANT JORDI

Si vols que et portem la rosa a casa, 
fes el teu encàrrec abans del dissabte 

18 d’abril i el dia 23 te la portarem.
Feliç dia de St. Jordi

Tel. 670 437 152 - 667 672 615    e-mail: rosetjardins@rosetjardins.com
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

En aquestes setmanes 
de perplexitat (ningú 
hi comptava, amb això 

del coronavirus) i confina-
ment, la música ens fa costat, 
tornant a manifestar la seva 
força benefactora. De fet, 
algunes cançons poden ser-
vir de resguard emocional, 
nodrint de caliu, esperança i 
optimisme als qui, individu-
al o col·lectivament, les es-
colten o comparteixen.  “No 
deixis de pensar en el demà”, 
deia una coneguda cançó 
del grup musical Fleetwood 
Mac.

George Harrison: Here co-
mes the sun 
“Amor meu, ara arriba el sol. 
Ha estat un hivern llarg, fred 
i solitari. Però ara tot esta 
bé. Els somriures tornen a 
les cares”.  George Harrison 
celebra la nova primavera 
i aixeca l’ànim amb una de 
les seves millors cançons, 
originàriament editada en 
el extraordinari àlbum Ab-
bey Road dels Beatles, a l’any 
1968. Nina Simone en va fer 
una gran versió.
https://youtu.be/JNS_SUmC-
Jm4 

Duo Dinamico: Resistiré 
Els barcelonins Ramon Ar-
cusa i Manolo de la Calva, 
que havien començat a can-
tar a l’any 1958, van sorpren-
dre trenta anys després del 
seu debut amb aquest irresis-
tible himne de refermament 
i coratge. Pedro Almodóvar 
va recuperar la cançó en la 
seva pel·lícula Atame, do-
nant-li nova empenta. Ara 
mateix, Resistiré torna a ser 
un aclamat cant a favor de 
la tenacitat i el coratge que 

cal practicar en els moments 
més difícils de la vida. En 
una campanya per recollir 
diners per a Càritas, més de 
cinquanta artistes (Carlos 
Baute, Mikel Erentxun, Nil 
Moliner  David Bisbal, Pe-
dro Guerra, David Summers, 
Pastora Soler, etc ) l’han tor-
nat a registrar.  
https://youtu.be/qpfRKAnP-
FM0 

Gossos:  Corren   
“Corren, corren pels carrers, 
corren paraules que no s’es-
borren, imatges que no se’n 
van. I ploren, ploren pels 
carrers, ploren, com gotes 
d’aigua s’enyoren, aquells que 
ja no es veuran”. Davant de 
les notícies negatives, cantar 
junts (Manresa, 31 de març 
de 2020) segurament no so-
luciona res, però trenca el 
clima de grisor i serveix per 
homenatjar tots els treballa-
dors que ara són essencials: 
sanitaris, transportistes, bo-
tiguers, tothom que fa que 
aconseguim portar el confi-
nament amb ànim i respecte 
per la resta.  
https://youtu.be/StPgukvLi44 

Violeta Parra: Gracias a la 
vida 
Una bonica i molt popular 
cançó d’inspiració folklòrica, 
composta a La Paz el 1966, i 
interpretada per la seva prò-
pia autora, Violeta Parra. 
Malauradament, les coses 
no li van anar gens bé a la 
gran artista xilena, que es va 
treure la vida un any després. 
Aquest himne humanista i 
generós també ha estat cantat 
amb molt sentiment per Joan 
Baez, Mercedes Sosa, Omara 
Portuondo, Nana Mouskouri 
i altres importants artistes 
musicals.  
https://youtu.be/w67-hlaU-
SIs?list=RDw67-hlaUSIs 

Bob Dylan: The Times They 
Are A-Changin’
“Gent, on sigui que estigueu, 
reunir-vos aquí, i accepteu 
que les aigües han crescut. Si 
voleu salvar la vostra època, 
disposeu-vos a nadar, perquè 
sinó us enfonsareu com pe-
dres, perquè els temps estan 
canviant”. Bob Dylan, profeta 
d’una generació ampliada, va 
escriure aquesta emblemàti-
ca cançó fa més de cinquanta 
anys. El missatge segueix vi-
gent: cal recompondre’s i se-
guir endavant, cal fer-se fort 
enfront de l’adversitat. Ja res 
serà com era fins ara. I és que 
els temps estan canviant. 
https ://youtu.be/8b3Rqn-
zgH1E 

Xiula i els Confinats: Em 
quedo a casa  
Aquest debutant grup barce-
loní va penjar a la xarxa un 
rap carregat d’humor i bo-
nes intencions, adreçat als 
petits de la casa. Paral·lela-
ment, la iniciativa musical 
YoMeQuedoEnCasaFestival 
s’ha celebrat també mitjan-
çat les xarxes socials durant 
dues setmanes. I ha tingut 
la seva cançó més o menys 
oficial, aquesta, una festiva 
peça d’ska creada pel cantant 
de La Pegatina, Adrià Salas. 
Li fan costat una quinzena 

artistes musicals, els quals 
canten plegats per animar a 
tothom a quedar-se a casa 
per a vèncer l’epidèmia del 
coronavirus. 
https://youtu.be/FDlU71Rfh4g 

Queen: We are the champi-
ons
“Som els campions, amic 
meu, i continuarem lluitant 
fins a la fi. No és el moment 
dels perdedors, perquè no-
saltres som els campions 
del món”. El celebèrrim 
grup musical britànic Que-
en, amb Freddie Mercury 
al capdavant, va enregistrar 
aquesta coneguda cançó el 
1977, formant part de l’àl-
bum News of the world. Amb 
el temps, s’ha convertit en 
l’himne preferencial de les 
victòries esportives, encara 
que també s’ha fet sentir en 
distints àmbits culturals i 
socials. 
https://youtu.be/04854XqcfCY 

Ovidi Montllor: La fera fe-
rotge 
“Per ordre de l’alcalde, es fa 
saber a tothom, que una fera 
ferotge, del parc s’escapa-
rà. Es prega a les senyores, 
compren força aliments i no 
surten de casa, fins que torne 
el bon temps”. Digueu-li fera 
ferotge, o si voleu, mal bitxo, 
la qüestió és que amb l’epi-

Qui canta, el mal espanta (1a part)
Cançons d ésperança, optimisme i resistència

dèmia actual tenim un molt 
important problema sanitari 
i social. Sense obviar aquest 
problema, o potser un de 
semblant, en aquesta cançó 
de 1968,  l’Ovidi Montllor 
s’ho mira tot plegat amb cert 
humor i sense perdre la tem-
perància. 
https://youtu.be/osvATBF-
Jhns 

Rosalia: Dolerme
Juntament amb les líriques 
Montserrat Caballé i Vic-
tòria dels Àngels, Rosalía 
sembla haver estat cridada 
per ser la cantant catala-
na més popular de tots els 
temps. Darrerament ha do-
nat suport la tasca de Creu 
Roja i de Save the Children. 
I el darrer dia de Sant Jo-
sep, Rosalia  penjava a les 
xarxes Dolerme, un tema 
animant tothom a superar 
la situació de crisi creada 
pel maleit coronavirus. El 
lyric video de la cançó va 
assolir ràpidament el milió 

de visualitzacions al canal 
YouTube. Rosalia es fa escol-
tar.   
https://youtu.be/VuUa9Z-
QL28w 

Gloria Gaynor : I Will 
Survive 
Un mega mega èxit dels 
anys 70, numero 1 del 
hit-parade internacional i 
super magnètic omple-pis-
tes en les discoteques de 
mig món. La lletra fa refe-
rència a un cas de desamor 
en què una persona es refà 
d’una separació traumàtica 
i recupera les ganes de viu-
re. Però l’argument de base 
de tant animada cançó dis-
co-soul ben aviat va tras-
passar els plantejaments 
primaris per a ser abraçada 
com a himne d’apodera-
ment femení i resistència a 
tot drap. Resistirem!.   
https://youtu.be/ARt9HV9T0w8 



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 1900
UNA INSÒLITA VISTA D’UNA SECCIÓ 
DE L’ANTIGAMENT ANOMENADA PLA-
ÇA DEL BLAT (AVUI, PLAÇA DE L’AJUN-
TAMENT) AMB LA VELLA LA PORXADA 
QUE S’OBRIA A LA TRAVESSIA DE ST. ROC.
Fotografia d’autoria desconeguda, de primers 
del segle XX.

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 

Fa unes tres setmanes 
el Cineclub Ateneu, en 
compliment de les no-

ves mesures de prevenció per 
l’expansió del coronavirus, van 
decidir suspendre les sessions 
fins l’abril. Però és evident, a 
dia d’avui, que de moment no  
es pot reactivar la petita i esti-
mada activitat de fer cinema. 
I sembla que la cosa s’allarga-
rà, encara, una mica més… 
Des del Cineclub, malgrat la 
inacció cinematogràfica no 
volen deixar de pensar en el 
cinema, de viure amb el cine-
ma…. I amb tots vosaltres. 
Per això us ofereixen tot un 
seguit d’enllaços (alguns gra-
tuïts, d’altres de pagament) 
per continuar veient bones 
pel·lis. Són els que han pogut 
recopilar, segur que si en bus-
queu en trobareu molts més. 
 
- www.culturaydeporte.gob.
es/cultura/areas/cine/mc/
fe/cine-dore/programacion/
programaciononline.html. 
Filmoteca Española. Cada tres 
dies programen una pel·li. 

El Cineclub Ateneu proposa bones pel·lícules per veure a casa

En aquests dies es pot revi-
sar  Laberinto de Pasiones  de 
Pedro Almodóvar. Gratuït. 
 
- https://www.filmoteca.catweb/
ca/dossier/recursos-cinemato-
grafics-contra-el-covid-19
Filmoteca de Catalunya. 
Accés a materials de patri-
moni i que estan en dipò-
sit a la Filmoteca. Gratuït. 
 
- ebibliocat.efilm.
i n f o / e s / e b i b l i o c a t / 
http://catalunya.ebiblio.es/
ayuda/E0360/ca/pel%C2%-
B7l%C3%ADcules.htm

La Biblioteca té un ser-
vei de cinema gratuït on-
line. Es poden veure 2 films 
per setmana amb carnet, 
tant clàssics com moderns. 
 
- bibliotecavirtual.diba.cat/
documentals-musicals-en-li-
nia-in-edit-tv
La Xarxa de Biblioteques 
de les comarques de BCN 
t’ofereix accedir als docu-
mentals del Festival De 
Cinema Musical In-EDIT 
 
- cine.ar/ 
Pels amants del cinema i 

sèries argentines. Promo-
gut per l’INCAA (Insitu-
to Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales). Gratuït. 
 
- sitgesfilmfestival.com/cat/no-
ticies?id=1003618 
El web del Festival de Sitges. Ens 
ofereix un curt cada dia. Gratuït. 
 
- gijonsequedaencasa.es/
ocio-en-casa/#cineydocumen-
tales 
Aquí hi trobareu enllaços a 
Festivals i plataformes on vi-
sionar pel·lis (de manera gra-
tuïta). Fins i tot, n’hi ha una 
on es poden veure films del 
Festival D’A de l’any passat. 
 
- www.acontracorrientefilms.
com/noticia/277/recomen-
dacion-semanal-de-pelicu-
las-y-series-de-nuestro-catalo-
go-para-ver-en-casa-1-de-abril
Acontracorriente Films. Pel-
lis i sèries per veure a casa. 
 
- adso.tv/yomequedoencasa
Títols que pots gaudir aquests 
dies de manera gratuïta, però 
en temps limitat. Es veu que 
aniran actualitzant el catàleg. 

- academiadelcinema.cat/ca/
actualitat-ca/actualitat-noti-
cies/3781-cinema-catala-ca-
sa-confinament-coronavirus
Acadèmia Cinema Català. 
Ens proposen veure cine-
ma de producció catalana. 
 
- www.rtve.es/television/arc-
hivo/
L’arxiu de TVE té series clàs-
siques senceres (El planeta 
imaginario, La bola de cristal, 
Makinavaja, Historias para 
no dormir, etc..). Gratuït. 

- www.snagfilms.com/catego-
ries
Portal variat de films gra-
tis (en anglès, peró n’hi ha 
subtitulats en espanyol). 
 
- ubu.com/
Portal de cinema experi-
mental i música i tex-
tos artístics. Gratuït. 
 
Esperem que us siguin útils i 
els gaudiu! Cuideu-vos molt, 
sigueu responsables, veieu 
cinema,… i conserveu les ga-
nes d’anar al cinema! Ens ve-
iem aviat, segur!



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Alfons Mula. Dies de confinament, dies de més 
creació musical...

F ill Igualada (1961), Alfons Mula i Martinez, 
ha viscut sempre la música com a una rea-
litat inherent a la seva vida. D’aquí la seva 

reflexió: “La passió per la música ha de ser un fet 
innat; però les circumstàncies i el context en què 
t’has format van incidint en la construcció de la 
teva personalitat i, en conseqüència, en la teva re-
alització musical”. Tanmateix, la seva història és la 
de tants altres músics de la nostra ciutat.
Des de la tendra infàn-
cia, Mula va estar envol-
tat d’estímuls musicals; 
això és, una incitació que 
li venia de part d’un pare 
amant del jazz i d’una 
mare que solia cantar 
cançons populars del 
moment. Precisament, a 
propòsit d’aquell temps, 
observa que la música de 
la seva infància diferia 
substancialment d’aque-
lla que agradava als seus 
companys de classe; 
doncs encara guarda llu-
nyans records d’audicions 
radiofòniques en la línia 
de “I Should Know Have 
Known Better”, dels Be-
atles, així com de les pe-
ces del gran Elvis Presley. 
Mula va començar el seu 
bagatge musical als set 
anys, estudiant solfeig al 
Conservatori d’Igualada; període en què també 
es va estrenar com a membre de la Coral Gatza-
ra. Seguidament, els anys que va  formar part de 
l’Escoltisme (CAU) no van suposar cap impedi-
ment per a avançar en els seus aprenentatges mu-
sicals amb la guitarra i amb la flauta travessera, 
i molt especialment amb el piano seguint els en-
senyaments de Conchita Abadal. Si bé la música 
clàssica no li era gens estranya, sentint-se espe-
cialment decantat pels mestres  del barroc, a ell 
li entusiasmaven aquelles composicions i lletres 
de més enllà de les nostres fronteres, raó per la 
qual va abandonar els estudis acadèmics i va co-

mençar a teixir-se una projecció autodidacta amb 
el baix elèctric i el piano; salvant amb valentia el 
gran contratemps d’una important lesió a la mà 
esquerra.
L’any 1978, amb alguns companys d’institut (Sen-
dra, Rojas, Canovas i Soler) va animar-se a formar 
el seu primer grup musical el qual definitivament 
va denominar-se Esclat 62; un conjunt que va ac-
tuar en diverses festes majors i en el desaparegut 

Club Natació, àdhuc especialment a l’Expo mu-
sical d’Igualada tot compartint-se amb el sempre 
estimat Agustí Peiró. A aquest grup el va seguir 
un altre molt efímer -a causa de la crida cap al 
servei militar dels seus components- nomenat, 
“Xiclet taxi roll band”, que va tenir el seu moment 
de glòria a la Discoteca Scorpia.
L’experiència de complir amb el servei militar du-
rant part dels anys de la “Moguda madrilenya” li 
va permetre de descobrir no només un riquíssim 
aparador musical sinó també l’extraordinari i di-
vers ambient cultural de la capital. I, encara que 
va tenir proposicions musicals per a quedar-se a 

Madrid, dubtes a part, va decidir tornar a Catalu-
nya. Aquí, en qüestió de temps va viure amb satis-
facció de ser component -com a baixista, teclats i 
veus- d’alguns grups (Trailer, Tocs, Uh and Side-
car, etc.) que durant anys van estar a la cresta de 
l’onada d’Igualada i comarca; col·laborant al seu 
torn en diferents ocasions en l’àmbit musical de 
Gralla i d’algunes formacions teatrals, concerts de 
música de taverna o altres de signe recreatiu i pe-

dagògic ( “Els músics del 
parc”, del García Fossas, 
per als que va compon-
dre l’himne del 75è  ani-
versari de l’escola.
Amb aquesta dimen-
sió tan lliurada als con-
certs musicals i la seva 
contribució única amb 
diferents músics, així 
com la gravació i edició 
de concerts de música 
clàssica i de rock, tam-
bé s’ha anat compartint 
amb una altra gran en-
trega i també realització 
professional: el món de 
la fotografia i la produc-
ció d’audiovisuals; rea-
litzacions que ha anat si-
multaniejant amb el que 
és el seu treball estable a 
l’Hospital d’Igualada. I, 
recentment, als nostres 
dies està immers plena-

ment en la gravació i publicació dels seus propis 
temes, de la mateixa manera que cada vegada més 
es desviu per a involucrar-se en  l’esfera musical 
amb concerts en solitari, bo i presentant versions 
i temes molt personals o bé realitzant tant Jam 
Session com acompanyant regularment a poetes 
i rapsodes, en qualitat de membre de l’Agrupació 
cultural Galàxia;  i també com a dinamitzador 
d’un grup de persones que es troben al Local de 
Xauxa per a fer música.
Imminentment, descobrirem les distintes sensa-
cions que ha experimentat -en cos i ànima- arran 
de tot el que està passant. 
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Abril
10: Ezequiel; Dimes; Terenci

11: Estanislau; Isaac. 
12: Juli I, papa; Damià; Vísia.

13: Hermenegild; Martí I, papa ; Agatònica.  
14: Tiburci; Lambert; Domnina.

15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia 
16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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En record de 

Francesc Puertas
 Un dels impulsors juntament amb restauradors del nostre municipi 

de la Fira de la Vinyala. 

Des de l'Ajuntament volem transmetre el nostre més sincer condol a la seva família, 
amics i a tota la comunitat de la Confraria de la Vinyala. Restarem sempre agraïts per 

haver-nos sabut transmetre el valor d'aquest producte tan genuí, 
tan singular del nostre territori.

Antoni Palmés Gabarró
Que ens va deixar el 21 de març del 2020, a l’edat de 78 anys.

Els seus estimats: esposa Mª Carmen, fills Toni, Àlex i Susanna, fills polítics Cristina, 
Èrica i Enric, la seva gran il·lusió, els seus nets Cèlia, Toni, Pol, Carlota i Èric, germanes 

Mª Victòria i Mª Francisca, cunyats, nebots i nebots nets.

Us agraïm de tot cor les mostres de condol i els sentiments d’escalf rebuts i que ens hàgiu 
compartit la vostra sincera estima pel Toni, en aquests dies tan durs per a tothom.

La petjada de viure la vida amb ell, el seu amor i 
el seu record seran sempre en nosaltres.

“Així només, em deixo que tu em deixis;
només així, et deixo que ara em deixis.
Jo tinc, per a tu, un niu en el meu arbre

i un núvol blanc, penjat d’alguna branca.
Molt blanc...”

                                                                              
 Un núvol blanc – Lluís Llach

El passat 19 de marc, a Ma-
drid, ens va deixar després 
d’una llarga malaltia Mª Mer-
cè Capdevila Torra, vídua de 
J. Antonio Garcia Urgelés. 

La família ho fa saber a tots 
els amics i coneguts, i agraei-
xen totes les mostres de con-
dol rebudes.
Descansi en pau

En la mort de M. Mercè 
Capdevila Torra

Amb motiu d’aques-
ta Setmana Santa us 
volem dirigir unes 

paraules molt especialment 
a totes les famílies que heu 
tingut una o més defuncions 
aquestes darreres setmanes, 
en què les nostres parròquies 
i municipis s’han vist colpejats 
terriblement per la pandèmia 
de COVID19.
Dins del dolor i l’angoixa 
que suposa una situació com 
aquesta, la mort d’una persona 
propera afegeix més sofriment 
sobre les vostres espatlles. 
Sabem que acomiadar a una 
persona és un dels moments 
més complicats que tot ésser 
humà ha d’afrontar al llarg 
de la seva vida. Acomiadar la 
mare, l’àvia, el pare, el germà...
només passa un cop a la vida i 

té efectes emocionals i espiri-
tuals que cal saber canalitzar.
Però si això no fos suficient, el 
procés de comiat i de la mort 
s’ha produït, en la gran ma-
joria de vegades aquests dies, 
amb unes circumstàncies ex-
cepcionals. Molts dels vostres 
familiars han marxat sols, sen-
se la vostra companyia: això 
ha estat un sofriment afegit. A 
més, un cop produït el decés, 
no heu pogut acompanyar el 
fèretre amb un comiat ni una 
pregària comunitària, ni s’ha 
pogut fer un enterrament en 
què els familiars i els amics ús 
donéssiu suport els uns als al-
tres.
El dol és un procés necessari: 
no és només un acte social. És 
un procés que fa ajudar-nos a 
assumir les pèrdues i, progres-

sivament, adaptar la nostra 
vida sense la persona estima-
da. Hi ha tants dols com per-
sones hi ha, però és veritat que 
en les vostres circumstàncies 
no heu pogut seguir els passos 
que necessitàveu per afron-
tar mínimament la pèrdua 
d’aquella persona propera.
Tot això ho compartim amb 
molt de dolor. Tant als que us 
hem pogut acompanyar telefò-
nicament com als que no hem 
pogut compartir la pèrdua. 
Des de la fe cristiana que ali-
menta els moments bons però 
també els difícils com els pre-
sents, informar-vos que cada 
dia en les eucaristies que hem 
anat celebrant hem posat tots 
els difunts que anaven partint 
a les mans de Déu, Pare de Mi-
sericòrdia, tant els que conei-

xíem com el que no...
Ens comprometem, un cop 
passada aquesta situació, a 
oferir-vos -més enllà dels ho-
menatges oficials i funerals 
multitudinaris- les celebra-
cions funerals més adequa-
des a la vostra família perquè 
pugueu acomiadar i pregar 
particularment per aquella 
o aquelles persones que heu 
perdut en aquestes circums-
tàncies. Cal esperar que es 
vagi normalitzant la situació 
i ja informarem de la manera 
de fer-ho.

També volem agrair a tot el 
personal de Serveis Funera-
ris Anoia la seva dedicació, 
sensibilitat i acompanyament 
en aquesta circumstància tan 
dura.
Desitjant que per a tots els di-
funts hagi arribat ja la Pasqua 
que no finirà mai, us fem arri-
bar el nostre escalf i pregària.

Josep, Eduard, Xavier, Josep 
Maria i Xavier, els rectors de 

les parròquies de la Conca 
d’Òdena.

A tots els qui heu perdut un familiar aquests dies

L’Agrupació Coral La Llàn-
tia, ha perdut dos dels seus 
estimats cantaires en aquest 
període nefast en que ens ha 
tocat viure. En Miquel Berna-
dí i Simó (baríton) i en Josep 
Gay i Solà (tenor).

Des d’aquí els volem rendir 
homenatge al temps que fem 
arribar les nostres mostres de 
condol a les seves famílies, es-
pecialment a les seves esposes 
i fills.
Sempre us recordarem

En la mort de dos 
components de La Llàntia



La fauna i la flora 
es reactiven a la 
primavera després 

del descans de l’hivern. 
Comencen a arribar ver-
dures i hortalisses que 
estimulen la funció hepà-
tica. El nostre organisme 
també s’activa  i s’adapta 
als canvis de temperatura 
i afavoreix els processos 
de desintoxicació.

Amb la primavera arriben 
llegums com ara les fa-
ves i els pèsols, molt rics 
en fibra. Ens comencem a 
acomiadar de les carxofes, 
grans estimulants del sis-
tema hepàtic, que donen 
el relleu als primers espàr-
recs, també bons aliats del 
fetge a més de diürètics. 

Encara que de pastanagues 
en trobem gairebé tot l’any, 
ara n’és la temporada i cal 
aprofitar-ne les seves pro-
pietats antioxidants i la ri-
quesa en betacarotens, que 
ens ajudaran a preparar i 
nodrir la pell de cara l’estiu.

En el cas de les fruites, les 
primeres en arribar són 
les maduixes, molt riques 

en antioxidants i  vitamina 
C. Seguides dels nespres, 
albercocs i  nectarines que 
ens aporten carotens i pro-
tegeixen el fetge.

En aquest moment en que 
encara conviuen les últi-
mes hortalisses d’hivern 
amb aquests aliments pri-
maverals podem aprofitar 

per combinar-los per apro-
fitar-ne al màxim les seves 
propietats depuratives.

El bròcoli, la coliflor, la 
col llombarda, la carxofa, 
les endívies, l’api,  els es-
pinacs, la llimona, l’aran-
ja i el gingebre seran els 
nostres últims aliats de la 
temporada. 

També hi ha altres aliments 
com ara l’alga chlorella que 
a més d’ajudar-nos a regu-
lar el sistema digestiu té 
una gran acció desintoxi-
cant sobre l’organisme. In-
fusions de plantes com ara 
el card marià o el boldo 
contribueixen a la funció 
hepàtica i altres com la 
dent de lleó o la cua de 

cavall ens ajudaran a eli-
minar líquids.

Per tal de potenciar l’efecte 
depuratiu convindria evi-
tar els sucres refinats, els 
aliments molt greixosos, 
els fregits, els làctics, la 
cafeïna, l’alcohol, els ali-
ments processats i les fa-
rines refinades. 

Aliments depuratius a  
la primavera
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OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

la teva opció, natural!

Els productes ecològics es produeixen sense
pesticides ni adobs de síntesi química.

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·  Tel. 93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

opcinatura

Envia’ns la teva comanda per whatsapp, passa-la
a recollir a la nostra botiga o demana que
t’ho portem a casa.

Segueix-nos a les xarxes per estar al corrent
de canvis i novetats.

botiga
autoservei

93 805 59 18

de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h

ara també
A DOMICILI!
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 10:   BAUSILI 
Born, 23 (9-22h)

SECANELL Òdena, 84 (22-9h)

 DISSABTE 11:   MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 12: 

BAUSILI Born, 23 (9-22h)

DILLUNS 13:   BAUSILI 
Born, 23 (9-22h)

CASAS V. Soledat, 119 (22-9h)

DIMARTS 14:   BAUSILI 
Born, 23 (9-22h)

PILAR Av. Pietat, 25 (22-9h)

DIMECRES 15:  ROSA VALLÈS 
Av. Pietat, 25

DIJOUS 16:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h



Genar Esteve Gatnau /  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Sóc Genar Esteve, d’Agramunt. Tinc 25 anys i sóc Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia. Tant el 
meu germà com jo som farmacèutics, seguint els passos del nostre pare. Fa sis anys vam obrir 
la nostra Farmàcia a Les Comes on ens sentim com a casa. Actualment alterno la feina a 
Igualada amb la titularitat de la meva pròpia Farmàcia a Collbató. 

Us ve gent demanant medicació de protecció pel corona-
virus? Amb recepta?

Sí, molta. Al llarg d’aquests dies hem anat veient l’evolució 
de la malaltia a través de modificacions en les pautes de medi-
cació de molts dels nostres pacients. Totes les prescripcions eren 
de facultatius tot i que també molta gent ha intentat aconseguir 
tractaments seguint consells d’internet, els quals evidentment, no 
els hem dispensat.

Com aneu d’estoc de medicaments. Se serveixen amb normalitat?
Davant l’arribada de la COVID-19 els magatzems majoristes han 
regulat de manera exitosa la gestió de medicaments i tan sols li-
miten el nombre d’unitats d’alguns productes. Tot i així, Espanya 
des de fa uns mesos pateix un desproveïment sense precedents 
de més de 200 medicaments. 

Teniu molta medicació per la gent afectada pel coronavirus?

Les pautes de medicació per tractar el coronavirus són diverses 
i van canviant fins que s’estableixi un tractament. Tot i això, ate-
nent a que presenta simptomatologia similar a una grip, els me-
dicaments emprats són comuns i en disposem amb normalitat.

Hi ha medicació que s’ha de demanar amb antelació?

Atenent a la regulació dels medicaments per part dels majoris-
tes, algun d’ells requereixen de protocols que poden tenir una 
durada de varis dies, fet que permet tenir un major control i es-
tablir un millor ús sobre les molècules més demandades.

Com funciona el tema de les receptes? Ara els pacients han 
d’anar igualment al metge perquè els les facin o teniu un sistema 
més ràpid i no s’ha de desplaçar ni saturar la sanitat?

Davant de la situació, la resposta del sistema de recepta electròni-
ca ha estat molt eficient i resolutiva. Així doncs, permet dispen-
sar plans de medicació vigents e inclús caducats en alguns casos 
a través de la targeta sanitària del pacient. A part, la via telefònica 
s’ha agilitzat per no saturar la sanitat i els metges carreguen les 
medicacions sense necessitat d’anar al metge. 

És veritat que perquè us serveixin segons quins materials molt 
necessaris ara en el moment en què vivim (mascaretes, gels per 
les mans...) els laboratoris us obliguen a comprar estocs d’altres 
productes que potser no demanaríeu? S’aprofiten de la situació? 

La situació és molt complexa doncs els proveïdors habituals no dis-
posen de productes i hem de fer mans i mànigues per aconseguir 
els productes de primera necessitat. Això, sumat que s’han requi-
sat partides de certs productes, ha generat un escenari idíl·lic per 
a nous operadors que poden disposar dels productes a preus ex-
traordinàriament elevats. Aquesta situació genera perjudicis per als 
ciutadans i queixes dels farmacèutics que ens sentim víctimes de 
pràctiques irregulars per tercers que poden arribar a generar dubtes 
sobre la nostra ètica i responsabilitat.

Els gels, les mascaretes, el paracetamol o gelocatils... han pujat de 
preu arrel del problema de la COVID-19?

Tot el que són medicaments i productes sanitaris mantenen el seu 
preu, doncs estan regulats. Ara bé, els principals productes de pri-
mera necessitat davant la situació (gels, mascaretes, termòmetres, 
guants...) han sofert un augment substancial. Arrel d’això l’Organit-
zació Farmacèutica Col·legial ha denunciat que el conjunt de farmà-
cies esta sent víctima de practiques d’especulació per part de nous 
proveïdors que normalment no operen al canal farmacèutic i ha sol-
licitat a Sanitat que intervingui temporalment els preus d’aquest ti-
pus de productes que no són ni medicaments ni productes sanitaris. 

S’han produït atracaments a farmàcies, teniu més por? Us 
sentiu segurs? Heu pres mesures especials?

Ens sentim segurs, perquè a la nostra farmàcia disposem de 
sistemes de seguretat per a que així sigui. No obstant, el fet 
d’estar oberts al públic ha esdevingut problema en algunes far-
màcies properes a la nostra, fet que lamentem i desitgem no es 
repeteixi.

Creieu que és eficient que la gent hagi de fer cues al carrer 
per no encomanar-se?

Tot el que sigui evitar acumulació de persones en un mateix es-
pai i mantenir distàncies ajudarà a reduir les possibilitats de con-
tagi. Així doncs, depenent de l’espai disponible en cada cas s’ha 
de procurar fer el màxim. Nosaltres hem establert un circuit de 
circulació intern que ens permet garantir la seguretat de tothom. 

La farmàcia és l’establiment sanitari que sempre ens és més 
proper. Sentiu que en la situació actual ho continueu sent? 
Us fan consultes de com prevenir els contagis?

Més que mai. Som la primera línia de consulta ciutadana da-
vant la majoria de les  situacions que requereixen intervenció 
sanitària. Per tant, aquests dies hem rebut consultes molt di-
verses tant de manera presencial com telefònica.

Aquesta crisi actual ha canviat els hàbits de compra dels al-
tres productes que es comercialitzen a les farmàcies?  

Encara és aviat per determinar la incidència dels possibles can-
vis que puguin esdevenir en quant a conductes i hàbits. Creiem 
que el que sí es valorarà és l’actuació dels professionals sanitaris 
a tots els nivells. 

Divendres passat fonts oficials de Sanitat deien que no hi havia hagut cap mort a la Conca. Fills d’alguns difunts d’aquell dia es van mani-
festar iradament a les xarxes socials en sentir-se ignorats. Dissabte els alcaldes dels quatre ajuntaments van dir que els finats eren onze. La 
diferència diuen “és pel sistema de recopilació de dades”. Desconcert, sensació de desordre i manca de fiabilitat. Massa consignes i ordres, 
sovint contradictòries i mancades de sentit. Molts diuen que, si ni comptar saben, poca seguretat hi ha que gestionin bé la complexitat. I per 
resoldre el desori diuen que donaran més dades. Costa entendre aquests protocols. Les mesures sanitàries han ser consistents i explicar-se 
bé. S’han de saber els morts, els seus noms i on eren. Les crítiques no s’acaben amagant fets, sinó amb transparència. Hi ha el que hi ha, 
per dur que sigui. Cal reaccionar quan manquen recursos materials i humans. No tapar-ho. Arremangar-se i lluitar contra l’adversitat. Com 
ho està fent el personal sanitari i tanta gent, de molts estaments socials allunyats dels focus mediàtics. Ara és moment de fer feina. No de 
pors, ni de crítiques. Temps hi haurà per la política.

“La nostra farmàcia està compromesa 
en cuidar de la salut dels nostres 

pacients i de la seva família” 

  Pia Prat Jorba @Pia Prat
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Espai patrocinat per:


