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El polígon industrial de les Comes, aquests dies a mig gas, és un clar referent del moviment econòmic a la Conca d’Òdena.

Aquesta setmana només han obert 
3 de cada 10 empreses a l’Anoia
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La UEA xifra en més de 14 milions 
d’euros les pèrdues acumulades 

Gairebé 1.500 ERTO’s presentats 
i 9.400 treballadors afectats

Òdena també 
ajorna l’IBI 
i la taxa 
d’escombraries
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L’IHC creu que 
s’ha d’anul·lar 
la temporada 
de l’OK Lliga

Singular festa 
del St. Crist, en 
vídeo i a porta 
tancada  Pàgines 8, 10 i 11

Segueixen les 
males dades, 
però la tendència 
és positiva
Malgrat que el nombre de positius de 
Covid-19 a la Conca d’Òdena arriba 
gairebé als 900, i les víctimes mortals 
-totes les comptabilitzades, siguin o 
no per la pandèmia- superen ja les du-
es-centes, s’observa en els darrers dies 
una clara ralentització. Fa tres setma-
nes, van morir 90 persones a la Conca. 
La darrera, 40.
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L’EDITORIAL

No cometem un error
L a, sembla, decidida intenció del govern es-

panyol de procedir a partir del 26 d’abril a 
un desconfinament progressiu ha posat en 
alerta a gairebé tots els experts en salut. La 

situació, no endebades, és prou greu com per ar-
riscar-se més enllà del que es podria assumir com 
comprensible. I, en el nostre territori, i específica-
ment a la Conca d’Òde-
na, hem d’estar-ne més 
amatents que en cap altre 
lloc d’Espanya.
Metges de Catalunya ha 
avisat que la fi del con-
finament total ordena-
da pel govern espanyol 
podria comportar a curt 
termini un rebrot de co-
ronavirus. Segons el sin-
dicat, si això passés seria 
inassumible per al siste-
ma sanitari, que recorden que està extremadament 
tensat i amb unes plantilles molt castigades física i 
emocionalment.
És ben lògic que el més important, ara mateix, és 
rebaixar la pressió assistencial, reduir el nombre de 
pacients hospitalitzats i recuperar el personal sani-
tari, quelcom que, amb les dades a la mà, sembla que 

s’està aconseguint a l’Hospital d’Igualada, gràcies a 
l’ingent esforç dels seus professionals, i també els de 
l’Atenció Primària.  
Els experts epidemiològics també reclamen que s’in-
crementi la distribució de tests ràpids de diagnòstic 
del coronavirus per als professionals que estan en la 
primera línia i, progressivament, per a la resta de la 

població. Sabem que 
això ja s’està complint 
pel que fa als serveis 
sanitaris i de segure-
tat, però no  per a tota 
la població. Tal i com 
segueixen insistint els 
alcaldes de la Conca, 
urgeix que el nostre 
territori sigui el pri-
mer en ser sotmès a 
tests ràpids massius 
entre tota la seva po-

blació. 
No té sentit demanar cada dia a la població que faci 
els “deures”, i que aspectes tan elementals com fer 
un examen definitiu a tots els ciutadans de la zona 
més contagiada de l’Estat topi amb tants entrebancs 
i silencis. Del govern d’Espanya, i del de Catalunya. 
En comencem a estar farts! 

No té sentit demanar cada dia a 
la població que faci els “deures”, 
i negar que es faci un test ràpid 

a tota la població de la zona més 
contagiada d’Espanya.
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Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, ha dit “el principal 
problema en la situació actual són 
els contagis dins de les cases, on es 
produeixen de manera majorità-
ria. Què és millor? Estar tots confi-
nats fins al maig o al juny?. No ens 
quedem només en la hibernació 
econòmica perquè així no vencerem 
el virus. Totes les activitats que no 
impliquen un risc de contagi tornen 
a treballar.”

Camil Ros, secretari general de 
la UGT a Catalunya, ha advertit 
aquest dijous que “no hi ha d’haver 
cap activitat econòmica que no pu-
gui garantir les mesures de segure-
tat. “No volem que tot l’esforç que 
hem fet aquestes setmanes, amb un 
confinament, i després confinament 

total, amb l’impacte i esforç que su-
posa, no serveixi. Tindrem toleràn-
cia zero i serem molt taxatius per 
evitar que obrin negocis sense les 
condicions sanitàries apropiades.”

Àngels Chacon, consellera d’Em-
presa i Coneixement, ha dit que 
“l’estat no aplica mesures per ajudar 
les PIMES. Som un país de petites 
i mitjanes empreses, de comerç, 
turisme, restauració, tallers i d’eco-
nomia molt diversa. A Catalunya 
tenim 540.000 autònoms i és im-
portant per a nosaltres adreçar me-
sures que garanteixin la pervivèn-
cia de les nostres empreses.”

Mireia Vehí, portaveu de la CUP al 
Congrés, ha acusat el govern espa-
nyol de “refermar el poder mercan-
til i l’autoritarisme. No ens deixen 
més remei que tornar al carrer. Es-
tan fent una gestió de la crisi digna 
del pitjor capitalisme del desastre. 
Aquell que aprofita la por, el xoc i la 
incertesa per deixar pas als voltors 
dels bancs i de les grans empreses. 
Tan de bo a aquest confinament li 
segueixin les vagues i les lluites en 
conjunt”
Juan Carlos Campo, ministre de 

Justícia, ha dit que “S’ha de produir 
un debat jurídic per protegir-nos del 
coronavirus. El govern, de moment, 
només estudia les apps voluntàries. 
Estem treballant per a reforçar el re-
gistre civil per evitar desfasaments 
en el còmput de morts.”

Salvador Macip, investigador i ge-
netista de la Universitat de Leicester, 
ha dit que “les mesures de confina-
ment s’aniran diluint per avançar 
a la següent fase de control de la 
pandèmia, l’etapa de vigilància, que 
serà d’un any com a mínim. Durant 
aquest període haurem de continu-
ar evitant el contacte social, la qual 
cosa no vol dir que estiguem sempre 
a casa o que paralitzem les feines no 
essencials, sinó que mantinguem 
aquesta prevenció que tenim ara.”

Javier Sádaba, filòsof basc, va dir 
“Diuen que el virus els va agafar per 
sorpresa. Però els pressupostos de la 
sanitat són els que són. La salut és el 
primer dels drets fonamentals. Pri-
mer és l’immediat, donar de menjar 
a la gent. Hi ha molta despesa supèr-
flua a la política, que si s’eliminés es 
podria arribar a tothom que té ne-
cessitats bàsiques.” 

Aire de Seat
No cal que us confessi que des de fa 
anys que soc un ferm partidari de la 
marca Seat. De fet el meu darrer cotxe 
és un Seat Ateca que, dos anys i 30.000 
quilòmetres després, gràcies als siste-
mes de seguretat activa que equipa, no 
li he fet ni una lleu rascadeta.
Tot i que no és previsible que canviï 
de cotxe en els propers anys, si po-
gués, li demanaria a Seat que el primer 
nou model de la marca catalana l’ano-
menés: Aire. 
Seat és una empresa que, quan va ha-
ver de tancar temporalment les seves 
cadenes de producció de cotxes a Mar-
torell, es va posar a fabricar un element 
tan diferent d’un cotxe com són respi-
radors d’emergència per als afectats 
per la Covid-19. No tinc notícia que 
cap altra marca automobilística ho 
hagi fet.
Quan veus com el coronavirus dia a 
dia, va acabant amb persones que co-
neixes i estimes, et fas conscient que en 
qualsevol moment et pot afectar a tu 
-que ja tens una edat- i, aleshores tal 
vegada no hi haurà prou respiradors 
per garantir-te un tractament efectiu 
per evitar que pateixis un ofec. I com 
que els virus no fan distincions, qual-
sevol de nosaltres en pot ser víctima.
Per això quan vaig veure que Seat obria 
una cadena de fabricació de respira-
dors em vaig sentir més confiat. A mi 
m’agrada molt dir “la marca catalana” 
al referir-me a Seat i penso que quan 
una empresa multinacional és capaç 
de posar-se a disposició de la sanitat 
de Catalunya, demostra tenir l’esperit 
solidari dels catalans. En aquest cas, 
el dels respiradors, Seat ha acceptat a 
treballar amb altres empreses, labora-
toris, hospitals i científics, per fabri-
car en un temps rècord uns milers de 
respiradors que poden donar aire a les 
estressades unitats UCI dels hospitals 
de Catalunya i de qualsevol altre país 
que ho necessiti, si es produís el temut 
repunt de la Covid-19.
El que té més mèrit per a mi, és que fa-
bricant respiradors, encara que ho fes 
per a tot el món, no seria una sortida 
econòmica per a Seat que, per nombre 
de treballadors, és la primera indústria 
de Catalunya. Per tant, l’episodi dels 
respiradors és ni més ni menys que la 
contribució de Seat a la superació de 
la pitjor crisi assistencial de la nostra 
història. I quan has de patir dia si i dia 
també de rodes de premsa sense met-
ges i amb militars, veure operaris de 
Seat fent respiradors, m’ha donat aire.
Fins ara només sabia gaudir del cotxe 
–del Seat o de qualsevol altra marca- 
quan el conduïa. Però ara, després de 
l’episodi dels respiradors, puc gaudir 
de la seguretat del Seat Ateca fins i tot, 
sense treure’l del garatge.

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Servidor ha tingut el Covid-19; com 
tanta altra gent. I estic content de 
poder-ho contar, tal com se sol dir. 
La tragèdia de les morts, però, fa 

setmanes que presideix les nostres vides. 
Què està passant?, què ens ha passat? Com 
serà des d’ara? Com afectarà la societat 
catalana, el món sencer? Què en traurem 
o n’hauríem de treure?  Intentaré que no 
sigui un escrit purament personal, però se-
gur que entendreu la necessitat de parlar 
de les coses viscudes que, com la majoria 
dels compatricis de la Conca d’Òdena, mai 
no ens hauríem imaginat.
Vam tastar què volia dir el confinament 
dels quatre municipis: al punt de la mitja-
nit del 13  al 14 de març, vam ser lliurats 
per un taxi que ens portava de Barcelona 
en el punt «duaner» de la rotonda de Cas-
tellolí; com si d’un intercanvi d’ostatges o 
espies en un film sobre la «guerra freda», 
ens hi recollia el nostre fill que ens traslla-
dava a la presó domiciliària d’on no havíem 
de sortir en tot el confinament..., si no fos 
perquè un servidor la va haver de deixar, 
la presó, perquè amb una pneumònia co-
ronavírica em van ingressar a l’Hospital 
General de Catalunya, a Sant Cugat. Una 
altra presó. Abans, però, vaig viure una nit 
a «urgències» a l’Hospital d’Igualada; unes 
hores difícils per a tothom, on l’esforç, la 
professionalitat i la humanitat dels sani-
taris aconseguien tirar avall la llarga nit 
de la gent que la vivíem amb tanta incer-
tesa. A continuació l’estança hospitalària 
carregada de protocols i la sensibilitat de 

tot el personal que amb el tracte exquisit 
i professional et feien de «bon passar» les 
dimensions de la tragèdia personal i la que 
es vivia al país. I ara fa dies que som a casa, 
amb l’alta mèdica, en règim d’«aïllament» 
perquè, diuen, cal que continuem prenent 
mesures per assegurar el tret. Una història 
personal com tantes d’altres; de fet, «més 
fàcil» que la de molts, de molts que no ho 
han superat o que han hagut de passar per 
les UCI o molts més dies... Un autèntic 
malson.
Durant l’ingrés, els primers dies a penes 
seguies «l’actualitat». Això sí, el mòbil et 
connectava amb el món i et permetia re-
bre missatges que agraïes de cor mentre 
se t’ennuvolaven els ulls. A fora, però, hi 
passaven moltes coses, tantes, que tothom 
coincideix a dir que res no serà igual a par-
tir de la pandèmia del coronavirus. Ara 
jo no hi puc aportar gran cosa, però, tots 

hem presenciat incrèduls una sèrie de fets 
i comportaments, sobretot del Govern de 
l’Estat,  que ens han de posar alerta da-
vant els temps que ens vénen. La recen-
tralització irracional per afrontar la crisi, 
rebutjant les propostes racionals del Go-
vern català,  la parafernàlia comunicativa 
de Pedro Sánchez acompanyat de militars 
plens de condecoracions i redundant -mi-
litars, ministres i el president Sánchez- en 
un llenguatge militar insensat; el «todos 
unidos»... Segur que molts de vosaltres hi 
heu pensat: com sempre, després d’aquest 
temporal els catalans rebrem i ens voldran 
tornar a fer pagar els beures de la festa,  ja 
ens entenem.
Avui, quan escric després de molt temps de 
no fer-ho,  festa del Sant Crist, surt el sol i 
el cel en va ple...  i és 14 d’abril, un dia ben 
senyalat: a Igualada no ha sortit la proces-
só i la Plaça de Sant Jaume a Barcelona mai 
no haurà estat tan buida un 14 d’abril des 
d’aquell que Francesc Macià va proclamar 
la República Catalana! Tenim, però, molts 
dies per endavant i la certesa de comptar 
amb la sortida del sol que ens ajudarà a 
passar aquesta etapa tan difícil des de tots 
els punts de vista, sobretot l’humà; però 
també l’econòmic que ens ve a sobre amb 
la perspectiva ben certa que rebran els de 
sempre. I el polític: fem-ne de la necessita 
virtut i aprofitem perquè l’univers inde-
pendentista reprengui forces i afronti l’em-
bat pendent, el que va anunciar Macià fa 
vuitanta-nou anys!
Salut!  
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Més de 40 anys 
al servei de la construcció

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

La
 tr

ib
un

a
FRANCESC RICART Surt el sol i omple el cel! 

(saviesa popular)

Us sembla bé el Sant Jordi alternatiu el dia 23 de 
juliol o preferireu l’11 de setembre?

 23J 33,9%  11S 66,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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FESTA DEL SANT CRIST

Enguany la Festa del Sant Crist s’ha hagut de reinventar, adaptant-se a 
les circumstàncies de confinament que vivim, però malgrat tot, a tra-
vés de les xarxes socials, els feligresos l’han pogut seguir des de casa.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

NI TOT VA BÉ NI TOT 
ANIRÀ BÉ
Sílvia Rotger

Poc se’n parla dels estralls psicològics 
i emocionals que provoca aquest con-
finament, especialment a les persones 
poc acostumades a la inactivitat, a es-
tar tancades a casa, a les que han per-
dut el seu lloc de feina, a les que pa-
teixen problemes psicològics previs, 
a infants amb problemes i dificultats, 
a totes les famílies que han perdut 
una persona estimada sense poder ni 
acomiadar-se’n, a aquelles que tenen 
amics ingressats i no saben si els veu-
ran mai més o si la veïna de sota, que 
era molt gran, estarà bé... o simple-
ment a aquelles mares amb custòdia 
compartida que pateixen l’absència 
de les seves filles.
Cuidar-se en una situació així no és 
fàcil i no sempre s’aconsegueix que el 
pànic i el desànim ens acompanyi dia 
a dia mentre veiem les xarxes inun-
dades amb missatges positius com el 
“Tot anirà bé”, fet que ens genera més 
pressió i no ens ajuda a entendre ni 
gestionar el moment que patim i vi-
vim i ens fa febles per afrontar el dia 
de demà. 
No ens enganyem, per molt missat-
ge de “Tot anirà bé”, cada dia és més 
dur. Ni tot va bé ara, ni tot anirà bé 
després. No podem dir que tot va bé 
quan centenars de persones moren 
cada dia, quan milers de persones 
passen aquests dies en solitud, quan 
sents el pànic d’infectar-te perquè has 
de treballar a la caixa del supermer-
cat exposant la teva salut i la dels que 
tens a casa i quan saps que les con-
seqüències econòmiques que patirem 
tot el país seran horribles i haurem de 
començar de 0 de la mà d’un estat poc 

amic d’ajudar a les persones o petites 
empreses, però acostumat a donar 
la mà a les grans multinacionals per 
complaure a gent com Amancio Or-
tega però no pas a la veïna de sota per 
la que tant pateixes per si li mancarà 
alguna cosa o simplement, per si en-
cara hi serà per saludar-te darrera de 
la finestra quan tot això acabi o serà 
un número més de les infectades que 
van passar a ser una xifra a les estadís-
tiques de morts. 
De veritat creieu que tot anirà bé quan 
veiem els sanitaris desbordats degut 
a les retallades sanitàries? De veritat 
tot anirà bé quan sabeu que teniu ve-
ïns que ja no tenen un plat a taula? 
De veritat tot anirà bé? De veritat us 
sembla que els sanitaris són herois i 
no veieu que se’ls està carregant a ells 
una responsabilitat sense donar-los 
les eines necessàries per treballar? De 
veritat creieu que els sanitaris poden 
aguantar el present i quan això acabi 
tot tornarà a la normalitat per ells? 
Ells també pateixen i patiran efectes 
psicològics pel moment viscut i l’en-
demà hauran de seguir treballant, 
amb menys mitjans que ara, i ja nin-
gú sortirà a aplaudir als balcons. De 
veritat creieu que sortint a aplaudir a 
les 20h ja n’hi ha prou per aguantar 
uns dies més? No seria més solidari 
omplir balcons i finestres amb pan-
cartes exigint revertir les retallades? 
No seria més efectiu començar a or-
ganitzar-nos barri a barri per, l’ende-
mà de tot això, exigir que mai més ni 
un sol cèntim vagi a parar a la Sanitat 
Privada? No seria millor mirar enrere 
i pressionar a la Moncloa perquè exi-
geixin a les entitats bancàries retornar 
aquells diners que són nostres? Sabeu 
quants respiradors i llits d’Hospital 
podríem tenir amb els més de 65 mil 
milions que van servir per rescatar la 

banca i quantes vides podríem haver 
salvat? De veritat creieu que és d’un 
país normal tenir milers de voluntà-
ries cosint bates i mascaretes a casa 
seva per proveir als sanitaris? No 
creieu que això hauria d’assumir-ho 
l’Estat com a recurs bàsic? Després de 
valorar i aplaudir la tasca de milers de 
voluntàries que, per sort estan donant 
la talla, penseu en perquè no hi ha su-
ficient material sanitari i sigueu cons-
cients que, un cop més, el poble està, 
de nou, salvant al poble. 
Sabeu que a mida que la corba sani-
tària baixa (això diuen) la corba de la 
crisi puja i les conseqüències per la 
classe treballadora cada dia són més 
difícils d’assumir? Amb això també 
hem de confiar en que anirà bé? De 
veritat salvarem aquest moment pen-
jant fotos fent esport al pati de casa i 
penjant la foto a Instagram després? 
En cap moment dels que esteu al sofà 
estirats heu valorat que potser aquest 
model polític i econòmic ens està pre-
nent la vida? De veritat les nostres as-
piracions són veure com uns sanitaris 
del servei públic s’hi deixen la pell 
mentre part dels nostres diners van a 
parar a la Sanitat Privada i nosaltres 
ens passem el dia fent coses per no 
avorrir-nos? És això el que volem que 
sigui el nostre model de vida d’avui i 
de demà?
No tot anirà bé, ens cal saber que no-
més ens tenim a nosaltres. Que les 
caixeres del supermercat, els treba-
lladors de brigades municipals, de les 
empreses de neteja, de les cuidado-
res de Residències de Gent Gran, els 
transportistes i una llarga llista d’in-
visibilitats també estan patint aquesta 
crisi i que, per elles i amb elles, tam-
bé ens cal organitzar-nos per l’avui i 
l’endemà i quan acabi aquest mal son 
que ens genera pànics, depressions, 

malsons... sortir a demanar responsa-
bilitats a qui ha salvat a entitats ban-
càries, grans tenidors, grans empreses 
amb fortunes a Suïssa però quan ha 
calgut salvar a la petita i mitjana em-
presa, autònoms i persones individu-
als no ha estat a l’alçada.
I si, això és una guerra malgrat sen-
to odi en veure les rodes de premsa 
de militars engalonats i posats a dit a 
les nostres pantalles explicant-nos la 
situació. És una guerra, però no una 
guerra de militars ni policies felici-
tant aniversaris de confinament. És 
una guerra econòmica i social que 
només superarem si les classes popu-
lars aconseguim posar la vida i allò 
essencial al centre. Si després de tot 
això ens mirem com el món se’n va a 
la merda, arrossegant-nos a nosaltres 
mateixes haurem d’entendre que no 
hem après res. 
Només hi ha un motiu que justifiqui el 
tot anirà bé, i aquest és només el mo-
ment en què ens trobem totes orga-
nitzades per fer front a tanta misèria 
sanitària, política, social i econòmica. 
Només quan aconseguim plantar cara 
a aquest sistema que ens pren la vida 
podrem dir: TOT ANIRÀ BÉ. 
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No vull ser profeta de 
mals averanys, però 
crec que tardarem 
molt a viure en les 

condicions  d’abans de la pandè-
mia. Ara, naturalment, pensem 
en conservar la salut i la vida. Però 

la pedregada que ens vindrà a sobre un cop supe-
rada la crisi sanitària (dic superada, no acabada) 
ens haurem d’enfrontar a una altra  crisi, l’econò-
mica que marcarà profundament la vida de molts 
milions de persones. Ho estan advertint molts eco-
nomistes, que preveuen una crisi tant o més dura 
que la dels anys 30 del segle XX i que afectarà tot 
el món, ja que actualment la globalització afecta 
tota la humanitat. Els ciutadans del carrer potser 
de moment no ens n’adonarem fins que comencem 
a veure que l’oferta i la demanda pateixen un fort 
desequilibri, que no hi ha liquiditat per pagar les 
despeses, que han de plegar moltes petites i mitja-
nes empreses, que es retallen els ajuts socials...

En l’anàlisi d’aquesta perspectiva, hi ha bàsicament 
dues posicions. La tendència més conservadora 
afirma que comportarà una concentració més gran 
de la riquesa en mans d’uns pocs: la gran banca i les 
multinacionals. En conseqüència, eixamplarà en-
cara més la diferència entre rics i pobres, amb perill 
de desaparició de les classes mitjanes. En definiti-
va, un reforçament del capitalisme i un liberalisme 
descontrolat com ja veiem en molts països del Ter-
cer Món on hi ha una mínima minoria -valgui la 
redundància- extremadament rica mentre el gran 
gruix de població és cada dia més pobra que sobre-
viu en condicions sovint infrahumanes. La desapa-
rició de les classes mitjanes afectaria seriosament 
la columna vertebral de l’economia en molts països 
d’Europa, entre els quals Catalunya d’una manera 
molt significativa.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és que en 
èpoques de crisi i incertesa es posen de manifest 
actituds totalitàries i feixistes, com va succeir en els 
anys 30 del segle passat. Però d’això en parlarem un 
altre dia.
L’altra tendència diu exactament el contrari. Afir-
ma que la crisi serà tan  forta que suposarà la fi 
del capitalisme, almenys tal i com el coneixem fins 
ara. Per simple supervivència, els estats hauran de 
controlar el capital i promoure activitats econòmi-
ques basades en petits grups de producció, donant 
suport a cooperatives, fomentant uns hàbits de 
consum més racionals, promovent els mercats de 
proximitat i amb polítiques més respectuoses amb 
el medi ambient. 
Potser no passarà ni una cosa ni l’altra. O potser -i 
crec que és el més probable- succeiran les dues co-
ses alhora i hi hagi un enfrontament directe entre 
els dos sistemes de vida. Possiblement res no serà 
com abans i hi haurà canvis importants en les re-
lacions econòmiques i socials en un futur que se’ns 
presenta molt incert. Potser sí que ens haurem 
d’estrènyer el cinturó i passar amb menys recursos 
que fins ara. Però també podem descobrir que amb 
menys afany de consum i garantint els recursos bà-
sics per a tothom es pot viure millor. 

Potser sí que ens haurem d’estrènyer 
el cinturó i passar amb menys 

recursos que fins ara

FRANCESC FARRÉS

Esbrinant el futur Aquesta primavera del 2020

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JOSEP M. CARRERAS
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Des de casa meva puc 
veure clarament que la 
primavera ja ha arri-
bat, els arbres ja tenen 

les fulles verdes i dins els jardins de 
totes les cases, tot, està florit, tam-
bé a les muntanyes de la vora, les 

Guixeres, s’hi pot veure una gran explosió de flors, 
incloent-hi l’estimada i curativa, farigola, tot canta 
a la primavera. Però aquest any no la podrem viu-
re com altres anys passats, no podrem fer fotos als 
camps verds de blat i ordi, ni tampoc les flors dels 
gira-sols ni el verd-groguenc de la colza, ni respi-
rar l’aire dels nostres camps i boscos. Aquest any, 
no ens caldrà perquè l’aire de les ciutats, durant les 
nostres vides, mai; l’havíem tingut tan net com ara, 
ni cap avió passa pel nostre cel...
Què ens ha passat? Un “microbi insignificant” ha 
parat el món i la natura ens ha dit prou, i ens pre-
gunta:
Per què correu tant, per arribar on?
No veieu que no teníeu ni temps de fer el que us 
convindria ?
Per què malgasteu tant i maltracteu la Terra?
Ara la natura, ha dit, PROU!
I aquesta primavera ens haurem d’estar a tots con-
finats a casa, tots junts i hem hagut d’abandonar 
aquella vida que portàvem tan atribolada. Molts 
dels que estarem a casa, que no havíem tingut mai 
aquesta situació, potser servirà, per conèixer-nos 
més i potser valorar-nos molt més del que ho fèiem. 
Tindrem temps per fer el que deixàvem per més en-
davant, i de pensar com som i a on anem. Serà una 
lliçó molt gran de la natura, segur. En aquests mo-
ments, segurament, ni tenim ganes de parlar amb 
ningú, ens sentim estranys i no sabem que dir-nos, 
estem en una situació, nova, estranya.
No sabem quan pot durar aquesta situació i això 
ens provoca una inquietud i angoixa que ens sobre-
passa, això sí, quan més duri, més aprendrem de la 
vida. Tampoc voldríem que ningú ens deixés, però 
la natura ho decidirà. Diuen els savis que a la vida 
s’ha de patir i passar-ho malament per estimar i 
entendre les coses que ens van arribant al llarg de 
la nostra existència. No estem d’acord a patir, tots 

volem la felicitat, ja! Les persones que ho passaran 
més malament, segur, seran les que no han patit 
gaire fins ara, sobretot la majoria del nostre jovent, 
que han tingut una vida molt fàcil. La vida és sàvia 
i els disgustos i mals moments hi són perquè valo-
rem el que costa tenir una cosa desitjada. La vida és 
per aprendre de tot això.
No voldríem però, que els nostres fills haguessin de 
patir gaire, però és un error, si els cuidem com flors 
d’hivernacle quan deixaran d’hibernar i surtin a la 
vida real, no la sabran afrontar. Això també va per 
nosaltres, els grans, no és bo anar de sobrats per la 
vida, hem de saber estimar el que tenim. Les perso-
nes que he conegut i que conec que les han passat 
morades al llarg de la seva vida, són les que ho sa-
ben afrontar millor, s’ho miren d’una manera més 
positiva, la duresa de la vida els ha enfortit. Tampoc 
ho volien, perquè ningú, voluntàriament vol patir, 
però ho varen passar i si varen ser valents, en va-
ren treure profit. Penseu en aquesta frase: “MALA-
GUANYADA LA PERSONA QUE QUAN ES LLE-
VA, JA HO TE TOT FET!” i jo hi afegeixo, “SEGUR 
QUE NO ÉS MASSA FELIÇ”.
Aquesta primavera ha estat molt especial amb una 
festa de Pasqua diferent, l’hem viscuda d’una ma-
nera molt estranya, com mai l’havíem viscut, potser 
no trobarem la mona tan dolça, potser la trobarem 
una mica aspra o no la trobarem tan bona, o al re-
vés, més bona que mai. Havíem arribat a un punt 
que tot ens venia fàcil i tot ens sobrava, això no era 
bo, tots ho sabíem, però, ningú ho parava, ha estat 
un espècimen el qui ho ha fet. Ja veieu si som poca 
cosa, que una misèria de microbi ens ha frenat a 
tots i ens farà pensar.
Aprenguem de totes aquestes adversitats i quan ens 
en sortim, que ens en sortirem, amb la força de les 
persones, la solidaritat, l’amor, que ho pot tot, va-
lorarem tot el que tenim més a prop, família, amics 
i aquesta Terra que sembla, últimament, no hem 
estimat gaire, que en sapiguem treure’n profit. No-
saltres no voldríem que només fossin unes paraules 
boniques, sinó que aquesta primavera sigui el co-
mençament d’una vida diferent per tots nosaltres. 
Tinguem fe i esperança i que tot això que passa si-
gui per enfortir-nos i aprenguem la lliçó. 
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“Estimats conciutadans de la Conca d’Òdena,  
estimats amics, estimada família.  

En aquests dies d’incertesa i de patiment, us vull expressar tot el meu 
afecte i solidaritat, i als que heu perdut un ser estimat, tot el meu condol.

També vull transmetre un immens agraïment a tots els que
 s’han ocupat, amb tanta generositat i sacrifici, de cuidar els malalts.

Gràcies per quedar-vos a casa en aquests dies i resistir amb 
coratge aquesta prova que ens ha tocat viure.

Que aquesta dolorosa experiència ens ajudi a pensar amb 
esperança un món millor i aconseguir un món més just per a tothom”

Jordi Savall

El confinament a casa és efectiu. Eviteu qualsevol 
desplaçament que no sigui estrictament necessari. 
Si heu de sortir per anar a treballar, preneu totes les 

mesures de prevenció

#joemquedoacasa
#igualadaimitada
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Marc Castells i Joan Domènech, dimecres passat en roda de premsa.

La patronal diu que 
s’han presentat 1.426 
Erto’s i les pèrdues de 
les empreses volten els 

14 milions

Un 70% de les empreses de la comarca no ha pogut obrir

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l president de la Unió 
Empresarial de l’Ano-
ia, Joan Domènech, 

ha dit aquest dimecres passat 
en roda de premsa a l’Ajunta-
ment d’Igualada que “el 70% 
de les empreses de la comarca 
no ha pogut obrir” després de 
finalitzar el confinament total 
que va instaurar el govern es-
panyol, i que va finalitzar di-
lluns. “Moltes d’aquestes em-
preses no han pogut obrir per 
diverses raons, per exemple 
per haver presentat un ERTO, 
per manca de material o bé 
perquè prefereixen esperar a 
la setmana vinent, però també 
n’hi ha alguna ha que té tots 
els seus clients tancats, i no té 
sentit obrir perquè no tenen a 
qui servir”.
Domènech ha apuntat que 
“tots els empresaris són cons-
cients de la situació, però en 
certa manera estem desem-
parats, l’Estat marca pautes 
de seguretat que ha d’assumir 
l’empresa sense el material que 
ens exigeix tenir”.
Així mateix, Domènech ha 
qualificat de “vergonyós” que 
l’Estat encara no hagi solucio-
nat la protecció dels treballa-
dors de fora de l’àrea confina-
da que tenen el seu centre de 
treball a la Conca d’Òdena des 
de l’inici del doble confina-
ment, el 13 de març. Al mateix 
temps, l’alcalde Marc Castells 
ha expressat “el malestar i un 
punt d’indignació” dels alcal-
des perquè el Servei Català de 
la Salut de la Generalitat “no 
està fent la seva feina, no ha 

Coronavirus a l’Anoia

establert un mecanisme per 
tramitar les baixes amb agili-
tat, que ho facin d’una punye-
tera vegada. Els ajuntaments 
hem fet una ingent tasca de 
lliurar tots els certificats dels 
treballadors, però ara resulta 
que l’organisme competent no 
fa les baixes. No pot ser”.

Enquesta de la UEA
La situació derivada de la Co-
vid-19 ha provocat a l’Anoia la 
presentació de 1.426 ERTO’s 
per força major i 26 expedi-
ents de regulació, que afecten 
aproximadament a 9.400 tre-
balladors. La UEA xifra les 
pèrdues acumulades de les 
empreses en més de 14 mili-
ons d’euros.
En aquest sentit, la patronal 
ha fet una enquesta amb una 
mostra total de 200 empre-
ses, que constata que més de 
la meitat que han respost –el 
55%- estan tancades o tanca-
ran aviat (5,5%). La resta, el 
28,5% estan obertes.
Malgrat tot, l’activitat conti-
nua parcialment en moltes 
empreses. De les més de 130 
empreses que afirmen haver 
tancat (total o parcialment), 
aquestes assenyalen que es deu 
especialment a l’obligació legal 
(25,7%), que no tenen coman-
des, material ni feina (25,51%) 
o que no poden accedir a les 

instal·lacions (19%). En can-
vi, pel que fa a les empreses 
que resten obertes, el 71% de 
les enquestades afirma que és 
perquè són empresa essencial 
i el 29,5% que fan teletreball.
D’altra banda, segons les da-
des analitzades per la UEA, la 
meitat de les empreses enques-
tades ha presentat ERTO’s, i el 
12% més probablement el pre-
sentaran en els pròxims dies. 
La majoria d’aquests expedi-
ents (el 85’2%) estan en trami-
tació i només un 13’6% estan 
concedits. 
A nivell de pèrdues econòmi-
ques, gairebé el 70% de les em-
preses que ja poden valorar les 
pèrdues, quantifica que entre 
març i abril perdran entre els
5.000 € -des de la petita em-
presa o autònom- fins els 
500.000€, la mitjana i gran 
empresa, majoritàriament. 
En total, les pèrdues de les 
139 empreses que han pogut 

quantificar-les, ascendiran 
com a mínim a 14,7 M d’EUR.
Davant d’aquetes 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”.
Les empreses enquestades ins-
ten de la necessitat de facilitats 
econòmiques i administra-
tives; de la desprotecció dels 
autònoms; de poder deixar 
de pagar impostos i tributs, 
préstecs, leasing, hipoteques, 
rentings bancaris, i rebuts de 
serveis com electricitat, aigua 
i gas mentre no puguin man-
tenir l’activitat; i ajudes eco-
nòmiques directes i línies de 
crèdit per a les empreses. 

Un total de 180 persones 
han perdut la vida en les 
darreres tres setmanes a la 
Conca d’Òdena, segons que 
ha explicat  l’alcalde Marc 
Castells, oferint dades de 
Funerària Anoia. Així, 90 
persones van morir del 23 
al 31 de març, 50 més de l’1 
al 7 d’abril, i 40 del 8 al 14 
d’abril. En les mateixes tres 
setmanes de l’any passat, 
havien mort a la Conca 42 
persones.
D’altra banda, hi ha confir-
mats actualment 887 casos 
de coronavirus, 404 dels 
quals han hagut de ser ate-
sos a l’Hospital d’Igualada. 
D’aquests pacients hospi-
talitzats, 29 han estat casos 
crítics. Dels 18 llits d’UCI 
que hi ha al centre, ara ma-
teix n’hi ha 14 d’ocupats.
Des del passat 9 de març 
han mort 96 persones per 
coronavirus a l’Hospital, 
mentre que s’han donat un 
total de 332 altes. Aquestes 
dades, cal recordar-ho, no-
més fan referència a les per-
sones que han mort a l’Hos-
pital havent donat positiu 
per coronavirus. 
Des del Consorci Sanitari 
també expliquen que a dia 
d’avui l’hospital ja no està 
tant saturat com havia arri-
bat a estar i que tenen dis-
ponibilitat de llits.  

180 morts a la 
Conca des de 23 de 
març, però la 
tendència és a la 
baixa, i 887 positius

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

professionals 
que ho feu possible



Els sindicats demanen la creació d’un espai de diàleg social a 
l’Anoia davant la previsió d’increment de l’atur
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REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de donar tota 
la prioritat a la gestió 
sanitària per a lluitar 

contra el Covid-19, Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns) pro-
posa començar a planificar 
com serà la sortida d’aquesta 
crisi i anticipar-se a la crisi so-
cial, laboral i econòmica que 
ja treu el cap. La formació d’es-
querres i progressista demana 
modificar el Pressupost 2020 
de l’Ajuntament per reassignar 
partides tot adaptant-lo a la 
situació actual i crear un fons 
d’emergència per a garantir 
que ningú quedi enrere.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, ha fet 
aquesta proposa a la Junta de 
Portaveus telemàtica que cada 
setmana celebra l’Ajuntament: 
“Demanem que l’Ajuntament 
posi totes les eines i recursos 
econòmics que té per evitar 
que la crisi sanitària comporti 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls sindicats CCOO i 
UGT han fet arribar 
una petició formal 

al president del Consell Co-
marcal de l’Anoia, i als alcal-
des d’Igualada i tota la Conca 
d’Òdena (Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Jorba i Castellolí) per demanar 
la creació d’un espai estable de 
concertació i diàleg social al 
territori. 
Els sindicats preveuen un re-
punt de l’atur a la comarca i, 
per això, destaquen que la pri-
oritat ara a la comarca i, en es-
pecial de la Conca d’Òdena, és 
salvar l’ocupació actual, el teixit 

productiu i les empreses per tal 
de garantir protecció social per 
a les persones més vulnerables 
i construir alternatives que 
permetin atreure inversions i 
treball digne.
Segons asseguren, la fórmula 
que millor ha funcionat a al-
tres territoris semblants és im-
plicar administracions, agents 
socioeconòmics i ciutadania 
per compartir diagnòstics, 
construir consensos i articular 
acords per un desenvolupa-
ment econòmic inclusiu del 
territori en un moment especi-
al advers com l’actual.

Protecció per les 
baixes laborals
D’altra banda CCOO lamenta 

la manca d’una solució total i 
definitiva a la situació de baixes 
temporals i protecció dels tre-
balladors de la Conca d’Òdena.
El RD Llei 13/2020 de 8 d’abril 
recull bona part de la reivindi-
cació de CCOO i dels diferents 
actors locals i Generalitat de 
Catalunya, perquè des del pri-
mer dia de confinament de la 
Conca d’Òdena, es considerés 
en situació d’Incapacitat Tem-
poral assimilada a accident de 
treball. El Decret soluciona de-
finitivament la situació de les 
persones que hi viuen a la zona 
confinada i treballen fora, però 
a l’inversa, és a dir per a aque-
lles que treballant a la zona 
confinada i hi viuen fora.
CCOO “continuarà assesso-

rant als treballadors, estudia-
rem la situació personalitzada 
d’aquells que no troben una 
solució definitiva amb aquesta 
modificació i continuarem fent 
les gestions, exercint pressió i 
negociant amb la Generalitat 

i amb els Ministeris per tal de 
donar una sortida satisfactòria 
a aquesta situació que encara 
deixa en situació de desprotec-
ció i indefensió a un nombre 
rellevant de treballadors del 
nostre territori. 

Igualada Som-hi 
proposa un fons local 
d’emergència

una crisi social, laboral i eco-
nòmica a la ciutat. Estem da-
vant de quatre crisis”.
Cuadras recorda que “des de 
que vam tenir coneixement 
del brot de Coronavirus a 
l’Hospital el 9 de març, els 
regidors d’Igualada Som-hi 
ens vam posar a disposició 
de l’alcalde i de la resta d’al-
caldes de la Conca d’Òdena 
per a treballar plegats davant 
l’emergència”. El regidor por-
taveu d’Igualada Som-hi afe-
geix que “no és el moment de 
batalles polítiques ni parti-
dismes, així hem actuat i així 
seguirem actuant fins a tenir 
resolta aquestes crisis. Un cop 
estigui encarrilat sí que cal-
drà investigar què ha passat a 
Igualada i la Conca, com s’ha 
actuat i què cal corregir”. Cu-
adras destaca l’exemplaritat 
de la ciutadania de la Conca: 
“Està essent un gran espai de 
fraternitat ciutadana, solidari-
tat i de lluita conjunta”.

EXPERTS 
A FER-TE
FELIÇ
AQUESTA 
DIADA.
TOT PER AL DIA
DE SANT JORDI A
JARDINARIUM

Tel. 93 131 60 30
     669 24 48 23

correo@psmgrup.cat
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“La situació que ens ha 
portat aquesta epidè-

mia és totalment excep-
cional, per a la qual no 

estàvem preparats”

Entrevista a Anna Forcada, gerent de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central

“Els Hospitals actuen en una situació concreta i puntual, però 
l’Atenció Primària actua durant tota la vida”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A nna Forcada és, des 
de juliol de 2019, ge-
rent de l’Institut Ca-

talà de la Salut (ICS) a la Cata-
lunya Central. Llicenciada en 
Medicina i Cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona i Màster 
en Atenció Primària de Salut, 
ha estat al capdavant de la ràpi-
da transformació, especialment 
a la Conca d’Òdena, a la que 
s’ha hagut d’adaptar el primer 
referent de la sanitat pública per 
a tots els ciutadans.

El doble confinament de la 
Conca va ser molt dur per a 
tothom. Per a l’atenció pri-
mària, que és el primer que 
es troba un ciutadà quan es 
troba malament, devia tras-
tocar-ho tot.
Va ser una situació molt dura, 
perquè els nostres equips van 
quedar partits del tot, entre els 
que estaven en la zona confina-
da, i els que eren fora. Vam ha-
ver de repensar i reordenar-ho 
tot, tenint present aquests dos 
nous territoris que es van cre-
ar. Realment, en els primers 
moments, va representar un 
esforç organitzatiu i d’adapta-
ció molt alt.

És evident que ningú no està 
preparat per a un episodi com 
el que estem vivint. Ens servi-
rà almenys per al futur?
La situació que ens ha portat 
aquesta epidèmia és totalment 
excepcional, per la qual no es-
tàvem preparats, ni tan sols ens 
podíem arribar a imaginar-ho. 
Però ara, que ens ho podem 
mirar amb una certa perspec-
tiva, sí que ens pot servir per 

conèixer millor con ens po-
dem arribar a organitzar des 
de l’Atenció Primària, l’enor-
me capacitat que tenim de ser 
flexibles i d’adaptar-nos a cir-
cumstàncies canviants. Precisa-
ment una de les qüestions que 
hem estat enfortint moltíssim 
aquests dies és tota l’atenció 
no presencial, telèfonica. Hem 
estat cada dia recepcionant o 
emetent moltíssimes trucades, 
per tal de ser propers a la gent 
i que no hagués de sortir de 
casa, i de resoldre els proble-
mes que tenien... 
Realment no hi estàvem acostu-
mats, a aquests volums d’aten-
ció no presencial. De fet, hem 
hagut de reforçar algunes cen-
trals telefòniques dels CAP’s 
per poder assumir-ho, i no ha-
ver de derivar aquesta atenció 
al 061, que com ve sabeu, en al-
guns moments es va col·lapsar. 
Allà s’han d’atendre situacions 
urgents, i nosaltres resoldre 
tots els altres dubtes que té la 
població.

El CAP Anoia s’ha convertit 
en el referent a Igualada i la 
Conca en l’atenció a la Co-
vid-19, i va ser l’inici d’una 
profunda reorganització de 
l’atenció primària.
Aquest és un altre exemple 
d’aquesta adaptació, la capaci-
tat que es va tenir a la comar-
ca d’obrir un centre que donés 
atenció les 24 hores, com és el 
CAP Anoia del Passeig Verda-
guer. De forma habitual no-
més obria de 8 del matí a 8 del 
vespre, i d’un dia per l’altre va 
obrir 24 hores i essent capaç, a 
nivell intern, d’organitzar-se per 
cobrir guàrdies i muntar una 
carpa a l’exterior, que és molt 
resolutiva. S’hi està donant un 
servei molt bo a la població. Allí 

s’hi està fent un cribatge de les 
patologies per a les quals hi van 
els ciutadans, però també s’hi 
estan fent analítiques, electro-
cardiogrames, i quelcom més 
molt important, i que li hem 
donat molt impuls, que són les 
ecografies pulmonars. 
L’ecògraf que teníem a l’interi-
or de l’edifici l’hem tret a fora 
i l’utilitzem per a fer aquestes 
proves. Això posa molt en valor 
la feina que estan fent els pro-
fessionals, perquè, realment, te-
níem poca expertesa en aquest 
tipus d’ecografies, se’n feien po-
ques, però amb aquesta malal-
tia que tenim ara al davant hem 
comprovat que és una prova 
que no dona radiació i és molt, 
molt resolutiva per poder com-
provar la gravetat de l’afectació 
pulmonar que poden tenir els 
pacients.

Es parla molt mediàticament 
dels hospitals, i poc de l’Aten-
ció Primària. Potser aquesta 
hauria de ser la gran oportu-
nitat perquè la gent se n’ado-
nés de la importància que té 
en el nostre país?
Ja hi estem acostumats, a això 
que diu. A l’Atenció Primària 
som molt invisibles i humils, 
però a la vegada som perseve-
rants, persistents. Fem la nostra 
feina amb molta il·lusió igual-
ment, és clar. És cert que ara, 
quan parlem de la Covid-19, 
tothom pensa en la malaltia 
greu, en els hospitals, en les 
UCI’s, en els respiradors... però 
no hem de perdre de vista que 
una gran part dels malalts ho 
passen de manera lleu, a casa, 
i el que no volen, de cap de les 
maneres, quan els visitem als 
domicilis, és anar als hospitals. 
Volen continuar a casa. 
El que intentem és mostrar-nos 
propers, hem doblat i fins i tot 
triplicat en alguns casos els 
equips d’atenció als domicilis 
i a les residències, perquè un 
dels valors de la Primària és la 
proximitat a la població, per a 
resoldre els problemes de salut, 
però també de l’esfera emocio-

nal, mental o social. Els Hos-
pitals actuen en una parcel·la 
molt puntual en una situació 
concreta, però l’Atenció Primà-
ria actua durant tota la vida. Sí, 
ho veiem com una oportunitat 
per acompanyar als pacients a 
ajudar-los a passar totes les cir-
cumstàncies que s’estan vivint 
aquests dies.

Que tot s’hagi abocat a lluitar 
contra el Covid-19 no ha fet 
minvar els recursos cap a d’al-
tres atencions? Tothom qui es 
posi malalt d’altres coses rep 
l’atenció que es mereix?
És cert que en el moment d’ex-
plosió de l’epidèmia, i més amb 
la intensitat amb la que es va 
viure a la Conca, es van bolcar 
tots els efectius i tota l’energia a 
fer front a la malaltia. Tot i això, 
s’ha intentat mantenir l’atenció 
a tots els altres problemes de 
salut, i hem intentat que l’aten-
ció fos separada de la que es 
fa per la Covid-19. Hi ha gent 
que necessita continuar tenint 
el control de les seves malalties 
cròniques, del seu Simtrom, de 
vigilar que no es descompensi 
la diabetis... 
Per això s’han diferenciat els 
centres d’atenció, i per exem-
ple a Vilanova del Camí s’estan 
atenent als nens i a les emba-
rassades, o determinats crònics 
a Montbui. Es busca separar al 
màxim i evitar el contacte entre 
aquestes persones o les que te-
nen ja problemes de salut, amb 
aquesta atenció extraordinària 
que es fa del Coronavirus.

Ja hi ha prou material per a 
tothom?
En el moment inicial teníem 
una situació de manca de ma-
terial, perquè no imaginàvem 
la magnitud de l’epidèmia, 
però actualment tots els centres 
d’atenció primària, a tot el país, 
tenen els Equips d’Atenció Indi-
viduals (EPI) suficients, i també 
l’entorn residencial. 

Calculeu quan durarà aquesta 
reordenació de l’Atenció Pri-
mària, és a dir, la tornada a 
la situació anterior, tot i tenir 
present que encara pot conti-
nuar existint el Covid-19?
És difícil de predir. Estem cada 
dia amatents per veure com 
va l’evolució de l’epidèmia. 
Tenim present que aquesta 
reordenació és temporal, es 
mantindrà mentre sigui con-
venient, i després es tornarà 
a l’atenció habitual a tots els 
CAP’s i als dispensaris locals. 
Encara no sabem del cert si és 
que la corba se’ns ha aplanat... 
El que hem après amb aquesta 
epidèmia és aquesta capacitat 
d’adaptar-nos i de fer canvis en 
molt poc temps... Per això vull 
tenir paraules d’agraïment a tots 
els professionals per la seva gran 
dedicació i també a la població. 
Vivim dies molt difícils per a 
tots, i és just i mereixedor tenir 
un reconeixement per a tots ells. 
Conforme veiem que la malaltia 
es va controlant, tornarem a la 
situació anterior, però de mo-
ment, és difícil dir quan serà.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT
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bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
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Dr. Dani Ferràndez, cap de Farmàcia 
de l’Hospital d’Igualada i col·laboradors de Creu Roja.

L’Hospital instaura un circuit de comunicació amb les 
famílies i la farmàcia fa arribar els medicaments a domicili
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A mesura que van pas·
sant els dies, a l’Hos·
pital van millorant en·

cara més les seves accions per 
fer més òptima la situació dels 
pacients i dels seus familiars. 
Janina Marsol, cap de la Uni·
tat d’Atenció al Ciutadà (UAC) 
i admissions del Consorci Sa·
nitari de l’Anoia, ha volgut en 
un comunicat “fer arribar el 
nostre agraïment a la població 
per la gran col·laboració i pa·
ciència tant dels nostres paci·
ents com de les famílies”. 
La UAC explica que “som 
conscients que és molt dur 
per a qualsevol persona que 
està hospitalitzada passar sola 
l’ingrés, sense cap familiar 
proper; però volem dir que no 
els deixem sols, tot el personal 
està bolcat i cada dia rebem 
d’ells paraules de gratitud i els 
seus somriures ens ho demos·
tren. També entenem  la situ·
ació de les famílies que no po·
den estar amb el seu familiar 
ingressat i per això els donem 

les gràcies; per la comprensió i 
per la paciència”. 
Una de les accions més im·
portants que s’ha fet des de la 
UAC és instaurar un circuit 
de comunicació amb les famí·
lies i un grup multidisciplinar 
de suport. “Els treballadors i 
educadors socials, terapeutes, 
i algunes infermeres/rs passen 
per totes les habitacions i con·
necten als pacients amb les se·
ves famílies via telefònica i/o 
whats segons disponibilitat. 
També recollim les necessites 
dels pacients i els proporci·
onen material (per dibuixar, 
per llegir, etc.). Aquest grup 
de suport, incorpora també, 
segons veiem l’estat d’ànim 
dels pacients, assessorament 
psicològic, nutricional i fisio·
terapeuta”.  
Des de la Unitat d’Atenció al 
Ciutadà “volem agrair als col·
laboradors de tots els àmbits, 
interns i externs del centre, 
la complicitat i el suport per 
ajudar·nos a tirar endavant 
les accions que hem anat fent 
com crear nous circuits que 

permeten la comunicació en·
tre els pacients amb els seus 
familiars. Estem tenint, amb 
els pacients, estones de tot: 
d’esbarjo, de riure, de plorar i 
volem enviar el nostre missat·
ge més sentit de solidaritat i 
estima per als que ja no hi són. 
Ens quedem, per això, amb el 
millor de tota la situació, amb 
tot el que estem aprenent dels 
professionals de tots els àmbits 
del nostre centre, de les per·
sones que estan en el nostre 
hospital ingressades, de les se·
ves famílies, del suport de les 
institucions i dels moltíssims 
missatges de suport i donatius 
que ens fa la ciutadania”. 

La farmàcia de l’Hospital 
atén a domicili
El Servei de Farmàcia de 
l’Hospital d’Igualada, i men·
tre duri la situació de crisi 
pel Covid·19, està fent arri·
bar la medicació hospitalària 
(MHDA medicació hospitalà·
ria de dispensació ambulatò·
ria) al domicili dels pacients, 
prioritzant aquells immuno·

deprimits i/o  amb dificultats 
de mobilitat per evitar despla·
çaments i respectar el confina·
ment.
Actualment s’està dispensant 
medicació per a dos mesos 
(normalment se’n dona per 
a un mes) a tots els pacients 
sempre que la seva situació 
d’estabilitat clínica ho perme·
ti, perquè tinguin medicació 
fins que hagi passat el confina·
ment més estricte.

Amb aquests enviaments a 
domicili, hem fet arribar la 
medicació a més de 100 pa·
cients. S’ha pogut articular 
un servei a domicili gràcies 
a Creu Roja que, voluntària·
ment, s’ha coordinat per en·
tregar medicació a pacients 
de la conca d’Òdena. A més, el 
CSA ha contractat i coordinat 
un transport per a l’entrega a 
domicili de la resta de pacients 
del territori.

 

Des de 1901, 119 anys al vostre servei 

 
AIGÜES ARTÉS. MESURES DURANT EL DECRETAMENT D’ESTAT D’ALERTA PEL COVID-19 

 
Amb motiu de l’estat actual causat pel COVID-19 i concretament amb el 
decretament de l’estat d’alerta, AIGÜES ARTÉS ha adoptat una sèrie de 
mesures destinades a dos eixos importants: l’assegurament de la qualitat de 
l’aigua i la continuïtat del servei i l’aplicació de mesures per pal·liar els efectes 
del coronavirus. 
 
Pel que fa a la qualitat sanitària de l’aigua, aquesta està assegurada degut als 
controls continus que es duen a terme, que fan que l’aigua arribi a les llars 
amb la màxima garantia de qualitat. A aquest respecte, tant les autoritats 
sanitàries com l’OMS especifiquen que la qualitat de l’aigua de consum humà 
no es veu afectada per la situació actual. 
 
Respecte de la continuïtat del subministrament, està plenament garantida, ja 
que tota la nostra xarxa, pous, embassaments, dipòsits i maquinària segueix 
funcionant com sempre. 
 
En quant a les mesures per pal·liar els efectes del coronavirus AIGÜES ARTÉS 
ha establert les següents: 
 

- Durant el període actual d’emergència AIGÜES ARTÉS no farà cap tall 
de subministrament per falta de pagament. 
 

- Mentre duri la situació actual, les persones que tinguin dificultat per 
fer front al rebut de l’aigua poden contactar amb nosaltres per 
fraccionar el pagament. 
 

- Hem establert una línia d’ajuts a fons perdut de fins a 2.500 euros que 
gestionaran els Ajuntaments dels municipis on prestem el servei, amb 
la finalitat d’ajudar aquelles persones que a causa del coronavirus no 
puguin fer front a la factura de l’aigua. 

 
- Durant els mesos d’abril i maig i d’acord amb l’Agència Catalana de 

l’Aigua, la tarifa del cànon de l’aigua tindrà una reducció del 50% per 
a tots els consums. 
 
 

- També d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a totes aquelles 
persones que tinguin la tarifa social del cànon, aquest passa a ser zero 
independentment del consum. 
 

- Hem col·laborat amb la iniciativa “Tots Som la Conca” per poder 
adquirir mascaretes sanitàries per a l’Hospital d’Igualada i els 
ajuntaments de la Conca d’Òdena pel repartiment gratuït a la població. 
 
 

- Per tal de tenir cura tant dels nostres treballadors com de la població 
en general, el personal d’AIGÜES ARTÉS treballa en equips 
independents i separats, i, a més, el personal d’oficina treballa des de 
casa fent teletreball. 
 

- Es pot contactar amb nosaltres per telèfon al 938 053 839, per correu 
electrònic a info@aigues-artes.com o pel nostre canal de Whatsapp al 
673 632 057. 
 
 

- El nostre personal seguirà atenent les urgències com sempre, però 
totes aquelles actuacions que no són imprescindibles s’han posposat. 

 
Si tots mirem per tots, #Totaniràbé 



S’inaugura el Museu Molí Paperer de Capellades
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Inauguració del Museu Molí Paperer, amb el president de la Diputació, Joaquim Buxó. AFMI5460. P.Llucià.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1961, sota el patro-
natge d’un grup d’in-
dustrials paperers, fou 

inaugurat el Museu Molí Pa-
perer a la Vila de Capellades. 
Es tracta del més important 
d’Espanya de les seves caracte-
rístiques, i un dels símbols del 
patrimoni cultural de l’Anoia.
El recinte, ubicat al costat de 
la Bassa, és un edifici amb una 
superfície de 2.200 m2 i cons-
ta de quatre plantes i soterra-
ni. La Bassa està proveïda per 
una font natural d’on brolla un 
cabal de dotze milions de litres 
diaris que són utilitzats com a 
energia per al funcionament 
dels setze molins paperers que 
treballaven en aquesta zona.
Hem de tenir present, tal i com 
ens expliquen des del propi 
museu, que l’abundància d’ai-
gua (abans, s’entén) va provo-
car que Capellades i els pobles 
de l’entorn esdevinguessin un 
dels centres paperers més im-
portants d’Espanya durant els 
segles XVIII i XIX.
El paper d’aquesta zona, en 
especial el paper de barba i 
el paper de fumar, es venia a 
gran part del mercat espanyol 
i a les colònies d’Amèrica.
Del període de finals de segle 
XVIII provenen els cognoms 
de paperers tan coneguts com 
Soteras, Romeu o Guarro, 
destacant entre ells els Serra 
i els Romaní, les marques pa-
pereres dels quals adquiriren 
renom internacional.
En aquest ric context històri-
co-paperer, el Museu Molí Pa-
perer de Capellades fou fundat 
a l’any 1958 per un grup d’in-
dustrials paperers que realit-
zaren un treball d’avantguarda 
en el camp que actualment es 
denomina arqueologia indus-
trial. El 1941 Antoni Roma-
ní i Caballé i Llorenç Miquel 
Serra van començar a establir 
contactes amb antics industri-
als del paper amb l’objectiu de 
crear un museu sobre el tema. 
Mercès a nombroses donaci-
ons de maquinària, objectes 

1961 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

varis i aportacions de tipus 
econòmic per part de diferents 
indústries papereres i editors 
de Catalunya i de la resta de 
l’Estat Espanyol, el Museu fou 
inaugurat el dia 6 de juliol de 
1961.
Actualment el Museu està re-
git per un patronat format per 
diferents organismes: l’Ajunta-
ment de Capellades, l’Associa-
ció d’Estudis Històrico Pape-
rers, el Consell Comarcal de 
l’Anoia i el Museu de la Cièn-
cia i la Tècnica de Catalunya.
El Museu fou concebut, des de 
l’inici de la seva fundació, com 
a museu i com a molí paperer 
on s’uneix i complementa la 
difusió del patrimoni històric 
i l’industrial, gràcies a la con-
tinuïtat de la pràctica de l’acti-

econòmica, que assoleix l’au-
tofinançament del 60-70% de 
les despeses de funcionament. 
Així doncs, representa un clar 
exemple de la denominada 
“economuseologia”, definit per 
Cyril Samard en la seva obra 
Comment rentabiliser une 
entreprise culturelle, és a dir, 
com una entitat cultural pot 
arribar a assolir l’autofinança-
ment a partir de la comercia-
lització del producte artesanal 
que produeix i alhora sumant 
els ingressos econòmics deri-
vats de les visites.

Construcció de la piscina del Casal, a Igualada. AFMI5448. M. Llucià. Primer economat laboral del gremi tèxtil. AFMI5493. Foto Masachs.

L’abat Escarré, a la Tossa de Montbui. AFMI5435. Foto P. Llucià.

vitat artesanal del paper fet a 
mà.
L’edifici on s’ubica el museu, 
està protegit com a bé cultural 
d’interès local. Té l’estructura 
típica dels edificis coneguts 
com a “molí paperer”: base 
rectangular i plantes altes ca-
lades de finestretes que dei-
xaven pas a l’aire que eixuga-
va l’estesa del paper mullat, 
eixit de la tina i escorregut a 
la premsa. És set-centista, era 
l’antic molí paperer anomenat 
“Molí de la Vila”

Un museu “atípic”
El Museu Molí Paperer de Ca-
pellades és un museu atípic, 
tant per la dualitat museu-molí 
com per llur sistema de gestió 
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Què és un testament hològraf? 
Un testament hològraf és un 
testament escrit de puny i lle-
tra pel testador, on ha d’apa-
rèixer com a mínim la data i 
lloc, signatura i l’anomenada 
“institució d’hereu” que con-
sisteix bàsicament en la per-
sona/s a qui vol deixar-se els 
béns.
    
És vàlid el  testament hològraf?
Sí que és vàlid però només ha 
d’utilitzar-se per a casos d’ex-
trema urgència en què no és 
possible trobar un notari, ja 
que tenen diversos desavan-
tatges: 

1) Pot haver-hi errors en 
redactar-se i ser nul.

 2) Una vegada morta aquesta 
persona ha de portar-se a la 
notaria perquè se li doni vali-
desa amb una sèrie de proves, 
incloent publicacions en dia-
ris. 3) Lògicament es té el risc 
de pèrdua o destrucció.

Als Estats Units hi ha ha-
gut un gran debat per una 
persona que pensava que es 
moria i va escriure el seu tes-
tament en un paper, però es 
va recuperar i, en morir dos 
anys més tard, es pregunta-
ven si aquest testament era 
vàlid o no, perquè no havia 
anat al notari a fer un testa-
ment normal. Aquí seria el 
mateix?
Sí que seria vàlid, però és 
poc aconsellable ja que si 
no compleix els requisits del 
Codi Civil serà nul, a més 
d’obligar els hereus a por-
tar-ho al notari (antigament 
al Jutjat) per demostrar la 
seva validesa i ésser un pro-
cés molt lent de diversos me-
sos. S’aconsella únicament 
per a casos d’extrema grave-
tat i si se supera la malaltia 
convertir-ho en un testa-
ment notarial normal per tot 
el que s’ha exposat.

Quina és la importància dels 
testimonis en un testament?
A Catalunya no està previst 

com sí que apareixen en al-
tres zones el testament en 
perill de mort (davant tes-
timonis) o el signat en risc 
d’epidèmia, però al ser el 
Codi Civil català molt mo-
dern (del 2008) es va pensar 
que no valia la pena mante-
nir-ho, la qual cosa suposa 
que en aquesta pandèmia no 
puguem utilitzar-ho.

En aquest moments con-
vulsos, amb molta gent que 
va a urgències, els han de-
manat algun cas per dictar 
les últimes voluntats?
Clar, vam estar uns dies 
abans del confinament a la 
UCI de l’hospital d’Igualada 
per a la signatura d’un testa-
ment complicat, solem anar 
molt a l’hospital per signar 
poders o testaments encara 
que des de les notaries sem-
pre aconsellem fer testament 
molt abans d’arribar a una 
situació tan complicada. El 
testament ha de pensar-se 
en circumstàncies normals i 
no haver d’arribar a l’extrem 
d’acordar-se en els últims 
moments d’una vida.

La gent gran canvia molt el 
seu testament a mida que 
veuen que s’acosta la seva 
mort?
Hi ha qui fa un i ja no ho can-
via, i qui ho modifica cada 6 
mesos. Hi ha pares que no se 

senten atesos pels seus fills i 
prefereixen premiar a aquells 
que estan més pendents d’ells, 
encara que a vegades pugui 
semblar injust vist des de fora.

Les famílies properes influei-
xen molt en aquests canvis?
Depèn de cada persona, hi 
ha persones que són més in-
fluenciables i potser canviïn 
aquest testament per les pres-
sions d’algun fill/filla, encara 
que no oblidem que al cap i a 
la fi cadascú fa amb el seu el 
que vol.

Com s’asseguren vostès que 
tenen el ple ús de les seves 
facultats i que no estan con-
dicionats pel seu entorn?
A més de la conversa prèvia 
que té el testador/a amb l’ofi-
cial de la notaria que ajuda a 
preparar el testament segons 
el que desitja, el dia de la sig-
natura el notari es queda tot 
sol amb el testador per evitar 
intents d’influències d’algun 
familiar, i se li fan preguntes 
sobre el dia a dia per avaluar 
que realment sap què signa-
rà, i confirmar que es troba 
en plenes facultats psíqui-
ques. El problema és que no 
sempre ve la gent a testar 
quan toca, i moltes vegades 
hem hagut de dir no a la sig-
natura d’un testament ja que 
la persona que havia de sig-
nar no sabia ni el seu nom 

Parlem amb Carlos Jiménez Fueyo, notari d’Igualada.

o el dels seus familiars més 
propers, la qual cosa obliga al 
notari, per descomptat, a no 
signar.

Hi ha molts casos de deshe-
retament?
Per a desheredar a una perso-
na cal:

1) En el testament explicar el 
motiu pel qual es deshereta, 
que només pot ser un dels 
quals exigeix el Codi Català. 

2) Que realment es compleixi 
aquest motiu. 

3) Que si el desheretat va al 
Jutjat es pugui demostrar que 
és cert aquest motiu pels he-
reus, no ha de provar-lo el 
desheretat.

I de gent que demana la legí-
tima? Quin paper hi juga el 
notari i el jutjat?
Si es demana la legítima (1/4 
part dels béns del mort a di-
vidir entre el nombre de fills, 
heretin o no), hi ha dues op-
cions: 

1) Es posen d’acord i acudei-
xen a la notaria al lliurament 
de la quantitat pactada.

 2) No hi ha acord, i el Jutge 
decideix la quantitat a lliurar 
depenent de diversos factors 
(valor de pisos, comptes, do-

nacions prèvies, etc).
Hi ha moltes donacions en 
vida a cuidadors o establi-
ments d’acollida?
En vida són pràcticament 
inexistents, ja que solem dis-
suadir a qui ve amb aquesta 
idea a la notaria i els diem 
d’esperar a la defunció via 
testament en cas de voler se-
guir amb la idea.

Es donen més casos en he-
rències? 
En herències passa de tant en 
tant. Hi ha persones majors 
que se senten abandonats 
pels seus familiars, i al cap 
dels anys desenvolupen una 
relació molt propera amb els 
seus cuidadors. Ens ha pas-
sat algunes vegades, però si 
aquesta persona està en ple-
nes facultats mentals, des-
prés d’assegurar-nos perfec-
tament que aquesta és la seva 
voluntat al final el que fem és 
redactar el seu testament  ja 
que els béns són seus.

Com influeix la fiscalitat en 
aquests casos?
A Catalunya, l’Impost de 
Successions a familiars di-
rectes fa que pràcticament 
no es pagui en les herències 
més comunes. Una altra cosa 
és la plusvàlua municipal 
que sí que és un impost im-
portant cas d’haver tingut la 
propietat molts anys el mort. 
Quan hereta un estrany a la 
família o un familiar més llu-
nyà (nebot, cosí) l’impost és 
molt, molt elevat.

Quins consells donaria a 
la gent per planificar una 
transició patrimonial orde-
nada?
Reflexionar sobre què consi-
derin el millor repartiment 
possible entre els seus fami-
liars, s’assessorin deguda-
ment sobre les conseqüèn-
cies fiscals, i evitar d’aquesta 
manera el major nombre de 
problemes entre els fills quan 
faltin. No fer testament o fer-
ho sense pensar-ho bé pot 
ocasionar molts problemes, i 
sovint la ruptura de relacions 
entre germans.

Aquests dies a la notaria, moltes persones ens han consultat sobre si les notaries estan obertes o no. El Govern va ordenar que havíem d’obrir, encara 
que amb cita prèvia i per a la signatura només de documents personals de caràcter urgent i inajornables (testaments, herències, alguna compra-
venda)... i préstecs a empreses, evitant les consultes presencials i prohibint els desplaçaments del notari a hospitals, residències, etc. Ens pregunten 
moltes persones sobre la necessitat de fer testament i sempre els diem el mateix, que és un document molt important en la vida d’una persona i cal 

pensar-ho tranquil·lament, de manera pausada per ordenar de la millor manera la nostra herència i evitar, en la mesura que sigui possible, els conflictes futurs 
entre els nostres hereus. Ha sorgit, davant la dificultat de desplaçaments, la possiblidad dels anomenats testaments hològrafs (escrits i signats pel mateix testador 
de puny i lletra), que era una especialitat pràcticament extingida fins a aquests dies.



“ESTIGUES PRESENT! ”

Segueixen ignorant o menystenint la realitat de molta petita i mi-
tjana empresa i autònoms que sense facturar ha de fer front als 
pagaments. Liquiditat a partir de crèdits avalats no és una mesu-
ra suficient, és un refinançament. No hi ha mesures directes.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La solució és que el govern espanyol doni diners ara a au-
tònoms i pimes, als sectors més afectats i a les persones 
més vulnerables. Si es rescata durant uns pocs mesos evi-
tarem pagar subsidis d’atur durant anys.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Encara que la crisi econòmica ha alte-
rat el context social, el principi “pacta 

sunt servanda” segueix vigent“

economia i empresa Espai patrocinat per
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“Rebus sic stantibus”

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

Garanteix la supervivència 
i el creixement del teu negoci

En moments convulsos, la 
proactivitat no només ga-
ranteix la supervivència 
sinó que, fins i tot, porta al 

creixement empresarial.
Dies enrere, vaig trucar un empre-
sari que en els darrers temps ha anat 
movent-se cap a un nou tipus de cli-
ent. Es tracta d’una empresa de més 
de 10 milions d’euros de facturació 
que, arran d’una nova estratègia 
definida fa uns mesos, va decidir 
cercar nous clients a la indústria de 
l’automòbil, una tipologia de client 
més sofisticat i amb un marge de 
més elevat.
La recent aparició i propagació del 
coronavirus ha aturat la indústria 
automobilística, degut a la manca 
de components i el risc de conta-
gi entre el seu equip. Per això, vaig 
decidir trucar-lo. Afortunadament, 
no han abandonat (ni tenien pensat 
fer-ho) la resta dels seus clients, per-
què entenien que la nova estratègia 
anava a llarg termini i perquè no vo-
lien arriscar el valor i la relació que 
obtenen els seus clients actuals
Ens vam reunir telemàticament i 
vam prendre tres decisions:
• En primer lloc, reunir l’equip di-
rectiu (a través de videoconferència, 
per suposat), per revisar l’estratègia 
i definir noves prioritats en un ter-
mini de 30 a 90 dies.
• A continuació, revisar i analitzar 
la seva posició financera, de cara a 
comprovar què passaria si els seus 
ingressos fossin zero a partir d’ara i 
durant els propers 3 a 6 mesos.
• Finalment, ser més proactius amb 
els clients.
Però, a l’arribar a aquest darrer punt, 
tothom es va preguntar: què vol dir 
“ser més proactius”?

Perquè la proactivitat no sigui una 
paraula buida a la teva pàgina web o 

al teu catàleg, hem de desenvolupar 
hàbits que la facin genuïna.
Hem d’aconseguir que els clients va-
lorin la proactivitat com a part de 
la cultura i comportament de tota 
l’empresa. Ser proactius significa 
centrar-se en l’excel·lència del teu 
producte (qualitat, impacte...) i del 
teu servei (terminis, experiència...).

Com implementar una gestió pro-
activa en temps convulsos?
La proactivitat no tracta de siste-
mes, sinó d’hàbits, pel qual t’animo 
a incloure aquests tres en el teu dia a 
dia, a partir d’avui mateix:
1. Posa les teves relacions per da-
vant de la teva feina. Pensa en el teu 
millor client. Quina és a relació que 
tens amb ell? Per això, truca els teus 
clients, demana’ls què més pots fer 
per ells i com pots ajudar-los durant 
aquest període.
2. Planifica temps diari per a pen-
sar, aprendre i créixer. Pensa en un 
client cada dia: qui són, com aju-
dar-los... Bloqueja una hora diària a 
la teva agenda amb una reunió amb 
tu mateix o el teu equip directiu amb 
l’objectiu de reflexionar.
3. Prioritza l’acció, i no la reacció. Si 
reacciones a tot el que us passa, no-
més alimentes l’status quo, i no lide-
res la millora i la innovació. Per tant, 
escriu un pla per generar nou negoci 
en temps com els que vivim.
La proactivitat, doncs, imprimeix 
velocitat a la direcció que tries, de 
manera que t’asseguris el creixement 
en base a dos principis que han de 
regir qualsevol empresa que vulgui 
prosperar: l’estratègia i la flexibilitat.

Per tant, si només pots fer una sola 
cosa, truca els teus clients per tal 
d’oferir-los ajut, compartir idees, 
donar consells gratuïts, alimentar la 
relació  

Oriol López
Assessor del creixement 
i autor del llibre “Creix i Prospera”

De resultes de l’estat d’alar-
ma en què estem  a causa 
del coronavirus, es  dona-
rà lloc a l’incompliment 

de molts contractes, fet que ja va 
passar a l’encara  palpable  crisi eco-
nòmica  iniciada a finals de 2007, la 
qual va comportar la  recuperació de 
la doctrina “rebus”, que ocupava un 
lloc marginal.   

“Rebus sic stantibus” es tradueix 
com “estan així les coses”. Jurídica-
ment  implica que les estipulacions 
dels contractes poden modificar-se 
davant unes alteracions substancials 
de les circumstàncies que el  van mo-
tivar. 

Les sentències del Tribunal Suprem 
(TS) del 30 de juny i del 15 d’octubre 
de 2014  van ser rellevants en la clàu-
sula “rebus sic stantibus”, que s’apli-
cava de manera summament restric-
tiva, inclús per por de posar en perill 
el propi sistema del principi “pacta 
sun servanta”, que és un dels princi-
pis  dels fonaments del dret civil en 
matèria contractual, segons el qual  el 
contracte obliga els contractants i ha 
de ser puntualment complert, sense 
excusa ni pretext.

Aquesta concepció, segons el ma-
gistrat ponent de les sentències, Ja-
vier Orduña Moreno, és totalment   
equivocada, no fent justícia a un 
instrument idoni per pal·liar les con-
seqüències reals quan hi ha una crisi 
imprevisible que pot afectar molts  
contractes i posa, per tant, en entredit  
el  seu  joc  normal de la distribució   
de riscos i de les seves prestacions. 
La sentència va canviar la concepció,  
fent de la clàusula “rebus” un instru-
ment normal, on realment el que és 
extraordinari no és l’aplicació de la 
clàusula “rebus”, sinó la pròpia crisi, 

el propi risc que suposa  l’impeditiu 
del desenvolupament normal dels  
contractes.
Aquesta interpretació permet la flexi-
bilitat de les parts; inclús abans d’ar-
ribar a un contenciós d’àmbit judici-
al, estableix un criteri de sensibilitat 
d’economia contractual d’adaptació 
a les circumstàncies de modificació 
per les pròpies parts  durant el temps 
que durin aquestes,  a  fi  que tant a 
nivell particular com públic, després  
que passi la crisi,  no es perdi  cap lloc 
de treball ni cap contracte.

Altra cosa és en l’àmbit judicial l’apli-
cació de la clàusula “rebus” on  la 
part perjudicada pretén  paralitzar  
el  rigor de l’aplicació literal del con-
tracte; és aquesta part que,  pretenent 
una resolució  justificada per aquests 
tipus d’esdeveniments, pot al·legar 
aquesta excepció, demanant al jutge 
una revisió del contracte des del punt 
de vista material,  perquè s’ajusti a les 
prestacions, a les circumstàncies i al 
temps que duri la situació, o,  en el 
seu cas, per oposar-se  a les indem-
nitzacions per incompliment, sem-
pre que el fonamenti pel propi prin-
cipi de l’efectivitat dels contractes o el 
fonament causal de la causa-efecte.    

En conclusió, encara que la crisi eco-
nòmica ha alterat el context social, el 
principi “pacta sunt servanda” segueix 
vigent, de tal manera que l’estat espa-
nyol, a fi que els deutors puguin com-
plir les seves obligacions contractuals,  
ha posat damunt de la taula més de 
docents mil milions d’euros a disposi-
ció dels afectats (caldrà veure la lletra 
petita),  a  fi de complir  el que és un 
dels pilars del dret civil contractual. 
En definitiva, la doctrina “rebus” té 
un caràcter excepcional, entenent que 
aquest criteri protegeix la pau social 
que equilibra la societat actual  

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Josepsoriguera.advocat@icab.cat
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“Ja hem iniciat els 
quatre municipis una 
campanya de comerç 

de proximitat que 
tindrà vàries fases”

Entrevista a Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica i Comerç d’Igualada

“Hem de establir una estratègia comuna entre els municipis 
de la Conca, caldrà prendre mesures especials”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

J ordi Marcé és el regidor 
de Dinamització Econò-
mica i Comerç de l’Ajun-

tament d’Igualada. Hem vol-
gut saber de quina manera, a 
nivell municipal, s’està treba-
llant la lluita contra la previ-
sible mala situació econòmica 
que ens ve al damunt, especi-
alment en el sector del comerç 
i les petites empreses.

L’Ajuntament està planifi-
cant com es podrà donar 
suport als col·lectius més 
afectats pel covid-19 a nivell 
econòmic, per exemple al pe-
tit comerç? 
Des de el mateix dia 12 al ves-
pre ja ens vam posar en con-
tacte telefònic els 4 regidors 
de promoció econòmica i co-
merç dels quatre municipis 
confinats, i el dia 13 ja vam 
començar a treballar conjun-
tament amb altres entitats de 
la comarca com la UEA, les 
associacions de polígons, AE-
PIC i els polígons dels plans, 
les associacions de comerç  i 
tècnics municipals. La prime-
ra mesura que vam implantar 
va ser un punt d’informació 
empresarial, on anem actu-
alitzant la informació per tal 
de solucionar dubtes a empre-
ses, professionals i autònoms; 
dubtes que generen els nous 
reials decrets i les diferents or-
dres o recomanacions de Pro-
tecció Civil.
També des del primer moment 
ens hem preocupat i hem fet 
gestions amb el Ministeri per 
protegir els treballadors. Quan 
diem que ens preocupem per 
l’empresa i el comerç, incloem 
les persones que hi treballen. 
En aquesta reivindicació pel 
tema de les baixes hem sumat 
esforços amb els empresaris i 
amb els sindicats. 
Paral·lelament, vam treballar 
per implementar mesures per 
pal·liar els efectes negatius que 
podien ocasionar aquestes or-
dres i decrets,  i vam aconse-

guir la circulació de merca-
deries i la implementació del 
portal www.concaconnecta-
da.cat. També hem treballat i 
seguim fent-ho per reclamar 
a l’estat i al Govern de la Ge-
neralitat ajuts per pal·liar els 
efectes econòmics negatius 
que patiran les empreses el 
dia després, cercant tots els 
suports necessaris (patronals, 
sindicats, Cambra de comerç, 
etc.). I també  per fer pro-
postes de possibles mesures 
excepcionals en matèria tri-
butaria o econòmica  que els 
ajuntaments puguin imple-
mentar i fer, alhora, propostes 
d’ajuts que siguin complemen-
taris al establerts per altres ad-
ministracions. 
Com ajuntament hem aplicat 
algunes mesures que ja han 
estat comunicades, que fan 
referència a les taxes d’ocupa-
ció de via pública (terrasses), 
escombraries, ajornament de 
l’IBI i de l’impost de circulació 
i el no cobrament de serveis 
no prestats.

Ja es parla d’una forta crisi 
després del Covid-19...
Estem treballant en noves pro-
postes i estem atents a les de-
mandes del col·lectius, empre-
ses, autònoms i associacions 
de comerç per detectar neces-
sitats actuals i futures. Sabem 
que ens afectarà la quarta ona-
da, una crisi econòmica que 
afectarà el teixit productiu i 
comercial de la Conca i de la 
comarca. 
Donem especial rellevància a 
propostes de dinamització co-
mercial. D’entrada, per als co-
merços que ara estan obertes 
i per això ja hem iniciat una 
campanya de comerç de pro-

ximitat que tindrà varies fases. 
També estem treballant en 
l’ampliació de la pàgina web 
de Comerç Igualada per do-
nar informació de tots aquells 
comerços que estan oberts i 
que ofereixen el servei a do-
micili. El Mercat de la Masuca 
ha engegat el servei de T’ho 
Portem a Casa, que esta tenint 
molt èxit. Un altre projecte 
que estem treballant molt in-
tensament és una aplicació 
que uneixi tot el comerç de la 
Conca sota un sol paraigües, 
la Conca Comerç, una apli-
cació amb funcionalitats molt 
interessants i innovadores per 
als usuaris i els comerços. 
Volem potenciar el nostre co-
merç i incentivar el consum 
local. A més, hem accelerat 
el procés per acabar la pàgina 
web d’Igualada Turisme, un 
projecte que ja teníem enca-
minat, però del qual ara po-
tenciarem la posada en marxa. 

L’experiència acumulada 
després de la crisi del 2008 
creus que servirà en aquesta 
ocasió per a que l’impacte si-
gui menor?
Es una situació totalment di-
ferent. La crisi del 2008 va 
venir provocada per paràme-
tres econòmics i aquesta crisi 
actual té un nou paradigma, 
l’emergència sanitària. Tot i 
així, diria que Igualada i la 
Conca tenen una cosa clau per 
sortir-ne, que és la cultura em-
presarial i emprenedora, que 
ja va ser la base per recons-
truir la indústria amb la crisi 
del 2008. De fet, a Igualada la 
vam començar a patir abans, 
a partir del 2005, amb la libe-
ralització del tèxtil. Aquesta 
base de cultura empresarial 
ens servirà per reindustrialit-
zar-nos també aquesta vegada. 
Hem de sortir ràpids i forts 
d’aquesta situació.

A nivell empresarial, teniu 
constància de si l’impacte a 
nivell d’ERTO’s ha estat molt 
elevat? 

Més enllà de les xifres concre-
tes, parlem diàriament amb el 
món industrial, des del primer 
minut. Els tempos són claus. 
Hem de passar de tenir la ra-
diografia a parlar amb cada 
cas, a trobar solucions per re-
cuperar totes les empreses que 
el minut abans de l’emergència 
sanitària estaven fortes. Igua-
lada partia d’un polígon in-
dustrial actiu, on hi treballen 
més de 3000 persones. Estem 
invertint en modernitzar el 
polígon, una inversió de 2M 
que ha de permetre ser més 
competitius, estem fent ali-
ances amb els sectors econò-
mics...

Què podeu fer, dins de les 
vostres possibilitats, a nivell 
d’administració local?
Ja hem fet alguna intervenció, 
tal com et deia en la primera 
pregunta, però estem valorant 
la possibilitat d’aplicar més 

mesures. En tot cas, també 
hem de valorar quines mesu-
res han pres les altres adminis-
tracions i també estudiar com 
les podem complementar. 
Estem treballant intensament 
amb associacions empresari-
als i associacions de comerç 
de la ciutat i de la comarca 
per determinar quines són les 
necessitats d’empreses, autò-
noms i comerços i quines me-
sures serien necessàries.  

Creus que s’hauran de modi-
ficar els pressupostos, si cal?
La situació és especial. Per 
tant, caldrà prendre mesures 
especials. És aviat per valorar 
con afectarà el pressupost mu-
nicipal, però crec que al nostre 
alcalde no li tremola el pols a 
la hora d’aplicar les mesures 
que cregui necessàries.  
Crec que hem de establir una 
estratègia comuna entre els 
municipis de la Conca. L’al-
calde,  en aquest sentit, ja ha 
parlat de l’Aliança per la Con-
ca. Cal recordar que vam ser 
els primers en ser aïllats i que 
hem patit un confinament 
perimetral, amb totes les seves 
conseqüències. Per tant, recla-
marem a les administracions 
supramunicipals tot el suport 
possible, perquè aquesta sin-
gularitat en els perjudicis tam-
bé s’ha de veure reflectida en 
la singularitat en les solucions 
per superar-los.  

“Estem treballant 
intensament en una 

aplicació que uneixi tot 
el comerç de la Conca, 
la Conca Comerç, amb 

funcionalitats molt 
interessants i innova-
dores per als usuaris i 

els comerços” 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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La situació actual impo-
sada per la COVID-19 
ha comportat un canvi 

radical dels hàbits i les rutines 
habituals. I això inclou l’ali-
mentació en tots els vessants: 
des de la llista de la compra 
(que s’ha d’adaptar a noves 
circumstàncies de disponibi-
litat i accés) fins al tipus de 
dieta que hem de seguir.
Cal cuidar l’alimentació no 
solament per a mantenir-se 
saludable i en un pes adequat, 
sinó també per a pal·liar pos-
sibles dèficits o estats que es 
poden donar com a conse-
qüència de no sortir al carrer.
Les restriccions i les noves 
pautes d’adquisició d’aliments 
impliquen la necessitat de fer 
una compra raonable i, sobre-
tot, responsable, que cobreixi 
totes les necessitats nutricio-
nals si es pot amb tants pocs 
productes com sigui possible. 
I, en aquest sentit, l’opció més 
recomanable és la dieta me-
diterrània, perquè es basa en 
aliments fàcils d’aconseguir al 
supermercat i, a més, aporta 
molts dels nutrients necessa-
ris en un context de confina-
ment.
Alguns exemples dels ali-
ments bàsics d’aquesta dieta 
que caldria incloure a la cis-
tella de la compra són ma-
duixes i taronges (tots dos, 

productes de temporada), 
verdures de fulla verda (ri-
ques en betacarotè, un anti-
oxidant fonamental per a la 
immunitat de la pell i les mu-
coses), tomàquets (rics en li-
copè, un potent antioxidant), 
llegums (frescos o envasats), 
cereals (preferiblement inte-
grals), peix (gras i blau)…
Com que cal evitar sortir in-
necessàriament, el millor és 
planificar compres en què 
es prioritzin els aliments 
frescos, locals i de tempo-
rada combinats amb altres 
de menys peribles, els quals 
sempre es poden tenir a mà 

al rebost: conserves, llegums, 
cereals o congelats. 
Una de les grans “pèrdues” 
que experimenta l’organis-
me com a resultat d’aquesta 
situació és, en molts casos, 
la privació de l’exposició a 
la llum solar, la qual cosa té 
com a efecte col·lateral l’aug-
ment del risc de presentar un 

dèficit de vitamina D. Per a 
pal·liar tant com es pugui la 
mancança de llum solar, l’op-
ció més bona és augmentar la 
ingesta d’aliments rics en vi-
tamina D entre els quals des-
taca el peix blau (pot ser en 
llauna o en conserva), com la 
sardina petita, el seitó, l’anxo-
va, la tonyina... També hi ha 
els lactis (alguns, a més, són 
enriquits amb vitamina D) 
o els ous. Tots, a més del fet 
que són fàcils de conservar 
i que solen agradar a tota la 
família, es poden consumir 
sols o com a part de recep-
tes diverses.

En el marc de les mesures de conten-
ció de la transmissió de COVID-19, 
la recomanació per a la ciutadania és 
continuar seguint les normes habitu-
als de seguretat alimentaria i les nor-
mes de prevenció que vagin facilitant 
les autoritats competents per contenir 
la propagació del virus.
- Eviteu sortir si teniu símptomes res-
piratoris o febre. En aquests casos de-
maneu ajuda a algú per que us faci la 
compra i eviteu qualsevol contacte.
- Només ha de sortir una persona. 
En la mesura del possible les per-
sones més vulnerables han de que-
dar-se a casa.

Recomanacions per anar a fer la compra d’aliments
- Sortiu a fer la compra només quan 
sigui necessari i planifiqueu-la per a 
reduir al mínim el nombre de visites a 
establiments de venda d’aliments.
- Porteu a mà un desinfectant alcohòlic 
per a les mans i feu-lo servir sovint.
- Preferentment, porteu la vostra pròpia 
bossa o cistella de la compra i desinfec-
teu amb freqüència els llocs de contacte 
amb les mans amb la mateixa solució 
alcohòlica de desinfecció de mans.
- Si agafeu carros o cistelles del super-
mercat desinfecteu la zona de contacte 
amb les mans amb solució alcohòlica.
- Feu servir guants d’un sol ús per aga-
far els aliments.

- Toqueu el mínim possible els aliments 
encara que estiguin envasats. Mireu 
d’estar segurs de que us voleu emportar 
el producte abans d’agafar-lo. No el tor-
neu a deixar després d’haver-lo tocat.
- Aneu en compte amb tot allò que to-
queu, com manetes de portes i exposi-
tors, pantalles, teclats per al pagament, 
botons dels ascensors, diners, etc. Des-
infecteu-vos les mans amb solució alco-
hòlica cada vegada que faci falta.
- Mantingueu sempre la distància mí-
nima de seguretat de dos metres amb 
altres persones i eviteu aglomeracions.
- Al tornar a casa renteu-vos les mans 
amb aigua i sabó. Si ho veieu necessari 

podeu prendre mesures addicionals 
com netejar els envasos amb una so-
lució desinfectant i eliminar els emba-
latges exteriors.
- Netegeu fruites i verdures afegint a 
l’aigua unes gotes de lleixiu segons les 
recomanacions habituals (veure en-
llaç a sota).
- Si utilitzeu una protecció que us tapi 
boca i nas tingueu en compte que 
pot ser un focus de contaminació si 
no està ben neta i desinfectada. S’ha 
d’evitar tocar-la amb les mans fins que 
sortiu de la botiga i cal eliminar-la o 
netejar-la i desinfectar-la cada vegada 
que s’utilitzi. 

En situació de confinament, cal cuidar l’alimentació
D’altra banda, és normal que 
la sensació que produeix el 
confinament unida a la preo-
cupació, la incertesa i l’estrès 
generat per la situació que vi-
vim desencadenin estats d’an-
sietat i tristesa, els quals s’as-
socien a l’apetència d’aliments 
que proporcionen una grati-
ficació immediata però que 
solen ser hipercalòrics, molt 
rics en sucres i escassament 
nutritius com ara snacks, xo-
colata, brioixeria, etc., que no 
són els més recomanables des 
del punt de vista nutricional, 
per tant seria important no 
adquirir aquest tipus de pro-
ductes o limitar-ne el consum
El confinament i el fet que 
es faci menys activitat física 
afavoreixen també l’augment 
de pes. Per evitar que la bàs-
cula es dispari de manera 
proporcional a la durada de 
l’estat d’alarma és recomana-
ble mantenir unes certes ru-
tines o hàbits en la manera 
de menjar: respectar el nom-
bre d’àpats habitual (esmor-
zar-dinar-sopar), moderant 
una mica la quantitat, ja que 
és probable que hi hagi menys 
despesa energètica a causa de 
la reducció de la mobilitat. 
S’ha d’evitar l’acumulació de 
refrescs, snacks o brioixeria 
i, en el seu lloc, optar per ali-
ments que calgui cuinar (ar-
ròs, pasta, llegums, verdures, 
conserves de peix...).

Com que cal evitar sor-
tir innecessàriament, 
el millor és planificar 

les compres, prioritzant 
aliments frescos i locals

ENCÀRREC I 
ENTREGA A 
DOMICILI

615 638 514
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Dibuixos de nens de la Conca  
viatjaran per Europa amb Mestrans

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC d’Igualada proposa 
un paquet de mesures 
“urgents” per ajudar 

econòmicament a “treballa-
dors, autònoms i empresaris” 
d’Igualada davant el risc d’un 
col·lapse econòmic “sense 
precedents” que pot “suposar 
una fallida econòmica a molta 
gent”. 
El regidor Enric Conill explica 
que proposen accions similars 
a les que ha anunciat “a molts 
municipis del país, com Sant 
Cugat del Vallès o Terrassa” i 
considera que “davant la situ-
ació límit que patim a la Con-
ca d’Òdena, aquestes mesures 
s’han d’anunciar i aplicar amb 
rapidesa per donar seguretat a 
treballadors, autònoms i em-
presaris” ja que “cal que sàpi-
guen que el govern no els dei-
xarà caure, que els ajudarà amb 
tot el que estigui al seu abast 
perquè ningú faci fallida”.  Les 
mesures són:

1. Línia de subvencions i ajuts 
al lloguer i el pagament de 
l’hipoteca per a famílies amb 
menys recursos i dificultats 
econòmiques garantint que 
puguin assumir el cost del seu 
habitatge i dels subministres 
bàsics (llum, aigua, gas i inter-
net).
2. Que l’Ajuntament garanteixi 
que no hi haurà cap desnona-
ment a la ciutat.
3. Bonificació del 50% de l’IBI 
per a aquelles persones que 
han perdut la feina, autònoms, 
comerços i empreses que no 
han pogut treballar durant el 
confinament i estat d’alarma.
4. Obertura de línies d’ajuts 
i subvencions directes al co-
merç, per incentivar la seva ac-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls clubs Rotary d’Igua-
lada i de Barcelona 
Eixample han fet una 

acció conjunta de lliurament 
d’aliments al Banc de Queviu-
res, que permet mantenir el 
subministre valorat en 500€ 
cadascuna de les deu setmanes 
vinents. Productes tan necessa-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa igualadina 
Transports Mestrans 
ha tingut la iniciativa 

de pintar un dels seus cami-
ons amb dibuixos dels nens i 
nenes confinats de la Conca 
d’Òdena. “Durant aquestes 
setmanes de quarantena, els 
nens estan a casa seva, i ho es-
tan portant molt bé. D’alguna 
manera volem fer-los partícips 
d’aquesta iniciativa”, expliquen 
des de Mestrans. “Sabem que 
molts d’ells han estat realit-
zant dibuixos donant missat-
ges d’ànim, vestint els carrers 
de color, perquè aquests dies 
tan durs siguin una mica més 
suportables. Nosaltres hem 
pensat que mereixen un re-
coneixement i que els seus 
missatges siguin vistos per tot 
Europa, fent que els seus di-
buixos decorin un dels nostres 
camions internacionals”.
Amb l’original iniciativa Mes-
trans també vol “transmetre 
un missatge de calma a tot 
el continent pel qual passarà 
aquest camió. Nosaltres som 
d’Igualada, la ciutat europea 

més afectada pel Coronavirus, 
i fent les coses bé, sortirem 
junts d’aquesta situació”.

Els dibuixos, per 
correu electrònic
L’empresa ha habilitat el cor-
reu electrònic camionopti-
mista@mestrans.com per a 
que els nens puguin enviar els 
seus dibuixos. “Amb tots els 
dibuixos farem un collage que 
viatjarà durant molt de temps 
per tot Europa, farem que 
aquests dibuixos aconseguei-
xin transmetre calma, i segu-
retat a altres zones d’Europa 
que a l’igual que nosaltres, 
s’estan veient molt afectades 
per aquesta situació. I així en-

viar un missatge d’ànim, per-
què d’aquesta sortirem tots i 
més units que mai”. Per a Mes-
trans “també volem demostrar 
als nens que ells són els nos-
tres herois! Que amb la seva 
innocència, la seva simpatia i 
el seu afecte tot això està sent 
molt més lleuger”.
La companyia de transports 
i logística anima que els nens 
“facin el dibuix en família, 
amb els vostres amics mitjan-
çant una trucada de vídeo o 
com preferiu, amb el missat-
ge que se us acudeixi, o el que 
vulgueu dir, és el moment de 
“llançar el vostre missatge” i 
ajudar així a que l’esperança 
arribi a tots els racons”. 

Acció conjunta del Rotary 
d’Igualada i de Barcelona Eixample

ris com lleixiu, gels de cos, con-
serves de mandonguilles i faves, 
i paper higiènic, han estat in-
closos en el primer lliurament 
i amb la col·laboració de Super-
mas. Darrerament el Banc ha 
vist multiplicar les peticions de 
les famílies més vulnerables. Si 
abans de l’Alarma no arribaven 
a 200 famílies cada mes, avui ja 
superen les 290 famílies amb 
798 beneficiaris.

tivitat un cop es normalitzi la 
situació i per garantir que tots 
poden aixecar la persiana.
5. Desenvolupament i impuls 
d’un Pla Local de Reactivació 
Econòmica, específic per a des-
prés d’aquesta emergència.
6. Modificació del Pressupost 
Municipal 2020 per a fer efec-
tives aquestes mesures. 
7. Demanar al govern de l’Estat 
que aixequi les mesures d’esta-
bilitat pressupostària i la regla 
de la despesa per tal que els 
ajuntaments puguin fer front 
a les despeses originades per la 
crisi del coronavirus i a la re-
ducció d’ingressos que patiran 
les administracions locals.
8. Orientació i suport de l’ajun-
tament a tots els ciutadans i 
ciutadanes per informar-los i 
ajudar-los en la tramitació de 
les ajudes i mesures econòmi-
ques a les que es poden acollir 
en l’àmbit local, comarcal, na-
cional i estatal.
Esquerra destaca que s’ha po-
sat a disposició del govern 
municipal “insistentment” per 
aplicar aquestes mesures i al-
hora per tirar endavant qual-
sevol modificació dels pressu-
postos. “Cal que les prioritats 
en la despesa del govern muni-
cipal canviïn totalment i es de-
diquin els esforços econòmics 
en ajudar la gent perquè ningú 
es quedi enrere”.

Enric Conill proposa 
ajudes municipals urgents

 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.  



Singular festa del Sant Crist, 
en vídeo i a porta tancada
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A porta tancada ha tin-
gut lloc, a la basílica 
de Santa Maria, aquest 

dimarts de Pasqua, l’Ofi-
ci del Sant Crist d’Igualada. 
Unes circumstàncies provo-
cades per la situació d’alarma 
que han obligat a reformular 
aquesta festa igualadina, su-
primint-ne la tradicional pro-
cessó a la tarda.
Molts igualadins han pogut 
seguir la celebració en directe 
o en diferit a través de dife-
rents sistemes: “Zoom”, “You-
tube” i també el Canal Taronja 
Anoia.
Mossèn Xavier Bisbal, pri-
or eclesiàstic del Sant Crist 
i rector “in solidum” de les 
parròquies de Santa Maria i 
la Sagrada Família, acompa-
nyat de Mn. Eduard Flores i 
Mn. Josep Massana, ha con-
celebrat l’Ofici des de l’altar 
major de la Basílica. La missa 
s’ha ofert per tots els difunts 
de les darreres setmanes i s’ha 
esmentat ha Mossèn Josep 
Aribau que ha traspassat en 
la vigília.
La música ha anat a càrrec 
d’Isidre Prat, Ita Oliva i Shei-
la Grados. Aquesta darrera ha 
cantat el Sonet verdaguerià 
al Sant Crist. Totes les peces 
musicals s’han interpretat des 
de casa, perquè a la basílica 
només hi havia els oficiants i 
algunes persones per al bon 
funcionament de la retrans-
missió.
En les seves paraules, Mossèn 
Xavier ha fet una comparació 
amb la situació d’epidèmia 
que es va viure a Igualada 
l’any 1589, just abans del pro-
digi del Sant Crist. Desta-
quem alguns fragments de la 
seva homilia:

Donació de material de 
Recuperat-Ion
REDACCIÓ / LA VEU 

R ecuperat-ion de la mà 
de Banc Farmacèutic 
ha realitzat una dona-

ció de productes per al per-
sonal sanitari que treballa en 
hospitals i residències de la 
província de Barcelona amb 
l’objectiu de millorar les se-
ves condicions de treball du-
rant la crisi del Covid-19. De 
moment, el producte ha es-
tat enviat a l’Hospital Clínic, 
l’Hospital del Mar i hospitals 
i residències d’Igualada.
Dintre dels equips EPI que 
utilitzen per protegir-se de 
la Covid-19, la sudoració és 
més gran i es perden moltes 
sals minerals per la suor. Així 
mateix, els sanitaris realitzen 
jornades de més de dotze ho-
res, i aquesta situació sostin-
guda al llarg dels dies suposa 
un gran desgast energètic.
Per evitar la deshidratació del 
personal sanitari amb les con-
seqüències que això compor-
ta, s’han repartit 5.184 unitats 
de Recuperat-ion SRO, un 
Solució de Rehidratació Oral 
amb sals minerals i edulco-
rants. A més, el fet que estigui 
enriquida amb Imunoglukan, 
ajuda a estimular el sistema 
immunitari de les persones 
que estan exposades al virus 
en major mesura.
D’altra banda, pel que fa a 

REDACCIÓ / LA VEU 

F a alguns dies, la Par-
ròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada va 

entregar el següent material 
sanitari: 1.300 guants per la 
Llar del Sant Crist, aportació 
dels feligresos responent a un 
SOS de “l’Asil”. 
També es van lliurar 100 bates 
per la Llar del Sant Crist i 471 
pantalles protectores per la re-
sidència Amavir de Vilanova 

La protecció de 
la vida dels avis
“La nostra societat ha de fer-
se una pregunta valenta: hem 
fet tot el possible per protegir 
la vida dels nostres avis?. No 
hem oblidat que tota vida hu-
mana té un valor, també la de 
la gent gran?. No hem caigut 
en idolatrar el present, la jo-
ventut, la bellesa? Com és que 
la nostra societat no estava 
preparada per protegir aquells 
més grans que han obert el 
camí a les noves generacions, 
que ens han donat vida i amor 
amb la seva feina, amb el seu 
exemple?”.
“Tenim present també als 
metges/esses, als infermers/
infermeres i a tot el personal 
sanitari que està oferint “un 
testimoni de cura i amor al 
proïsme fins l’extenuació de 
les seves forces i, en moltes 
vegades, fins al sacrifici de la 
seva salut”. L’Hospital d’Igua-
lada ha viscut el moment més 
difícil de la seva història, però 
també les residencies d’avis”.

“Som una de les ‘zones zero’ 
de la Covid-19 al món”
“El Sant Crist també sua sang 
amb els tots els treballadors, 
que viuen amb incertesa el 
seu futur. El treball dignifica a 
l’ésser humà, deia Benet XVI: 
“el treball és expressió de la 
dignitat essencial de tot home 
o dona: un treball lliurement 
triat, un treball que permeti 
satisfer les necessitats de les 
famílies i escolaritzar als fills 
(…). Tot això ara està greu-
ment en perill. Per tant hem 
de reclamar que s’agilitzin les 
mesures per a protegir la seva 
situació laboral. Però també 
que hi hagi mesures concretes 
per a estimular i donar suport 
al teixit comercial, empresa-

rial i laboral de la ciutat i la 
conca, perquè no oblidem que 
som una de les “zones zero” 
del coronavirus al món”

Paraules del bisbe de Vic 
per a la Conca
S’ha llegit també una salu-
tació del bisbe de Vic que ha 
lamentat no poder-se unir a 
aquesta festa, que ha pogut 
viure durant 16 any seguits. 
En el seu missatge ha con-
cretat “sé de la vostra lluita 
i patiment contra la pandè-
mia, que s’ha aferrissat sobre 
la vostra ciutat, juntament 
amb Santa Margarida de 
Montbui, Òdena i Vilanova 
del Camí, així com també en 
altres poblacions dels encon-
torns. Vull expressar la meva 
proximitat i pregària per les 
famílies que han perdut una 
persona estimada, en aquests 
dies tan difícils; pels malalts 
i els seus familiars. També el 
meu reconeixement al perso-
nal sanitari: metges i perso-
nal d’infermeria i de neteja; 
tant dels hospitals com de les 
residències d’ancians. Sen-
se oblidar les autoritats i els 
serveis d’ordre i assistència 
que vetllen pel bé de tots, 
principalment el bé dels més 
febles i pobres”.
Al final de l’Ofici, mentre 
es cantaven els goigs, s’ha 
baixat el Sant Crist del ma-
nifestador de l’Altar Major i 
ha estat encensat, convidant 
a tothom des de casa fer un 
acte interior de veneració. 
Els Priors del Sant Crist han 
fet saber que, quan es pugui, 
esperen fer un acte públic de 
culte al Sant Crist d’Igualada. 
Mentre duri la situació d’epi-
dèmia la imatge continuarà a 
l’altar major de la Basílica de 
Santa Maria.

l’aportació energètica i con-
siderant les llargues jornades 
de treball que el personal sa-
nitari ha d’assumir, s’han en-
viat un total de 3.456 unitats 
de Gel Energy, un gel energè-
tic a base de glucosa, fructosa 
i sals minerals que contempla 
l’energia sense oblidar la hi-
dratació. Entre els seus com-
ponents caldria destacar el 
Magnesi, que ajuda a preve-
nir rampes musculars i evitar 
la sensació de fatiga, i el Zinc, 
que col·labora amb el sistema 
immunitari reforçant-lo des-
prés de grans esforços.
Fundada l’any 2001, Recu-
perat-ion és una empresa 
dedicada a la investigació i 
comercialització de comple-
ments nutricionals en l’àm-
bit de la hidratació, la salut 
muscular i el benestar de les 
persones. 

Donació d’empreses i 
feligresos de la S. Família

del Camí, rebudes a través del 
Bisbat i donades per Casa Tar-
radellas.
Tarradellas ha fabricat màs-
cares protectores per a ajudar 
al personal sanitari en la lluita 
contra el coronavirus. Utilitza 
les làmines PET transparent 
amb les quals envasen les pi-
zzes.
Per aquesta setmana s’estan 
gestionant noves ajudes de la 
Parròquia de material sanitari 
entre d’altres.

CRISI...
L'amenaça als negocis, té solució 

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
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Cadascuna de les tres 
entitats socials ha rebut 
30.000 euros per a po-
der continuar les seves 

activitats a l’Anoia

CaixaBank col·labora amb Artesanas 
del Corazón, Apinas i Cáritas 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l prestigiós diari 
americà The New York 
Times recomana el 

Cava Bohigas Rosat per beure 
a casa durant el confinament.
En el seu article, l’expert Eric 
Asimov, resident a Manhat-
tan – districte de Nova York -, 
fa una selecció de 15 vins de 
menys de 15$ per beure a casa 
durant el confinament.
En el seu TOP-15 de millors 
vins inclou el Cava Bohigas 
Rosat com a un dels millors 
vins escumosos. D’aquest pro-
ducte també en destaca la seva 
excel·lència en el gust, les se-
ves notes afruitades i el color 
coure, al mateix temps que el 
recomana tant per a aperitius 
com per a àpats principals.
Asimov dóna a conèixer l’ori-
gen del Cava Bohigas Rosat i 
la varietat del raïm que s’utilit-
za per a elaborar-lo: la Trepat, 
una varietat autòctona catala-
na.
Per últim, l’autor de l’article 
afirma que, degut a la situa-
ció actual provocada pel Co-
vid-19, les ventes dels mino-
ristes de vi de Nova York han 
augmentat notablement, enca-
ra que la forma de venta sigui 
només via entrega a domicili. 
Per aquest motiu anima als 
seus lectors a escollir vins i ca-
ves de la millor qualitat-preu 
per poder-los gaudir a casa.
Podeu consultar la notícia 
completa en aquest enllaç:
h t t p s : / / w w w. n y t i m e s .
com/2020/04/02/dining/
drinks/best-wines-under-15-
dollars.html
Mentre duri aquesta situació, 
Caves Bohigas ha facilitat els 

REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank, a través de 
la seva Acció Social, i 
en col·laboració amb 

la Fundació “la Caixa”, s’han 
unit un cop més per continu-
ar amb la seva tasca de suport 
a col·lectius més vulnerables 
per pal·liar la situació actual 
provocada pel coronavirus. 
En aquesta ocasió es reforça el 
compromís amb el territori de 
la Conca d’Òdena, especial-
ment afectat per la pandèmia, 
amb una aportació de 64.000€ 
adreçada a famílies, infants i 
persones grans.
Dues entitats de referència a la 
comarca, Artesanas de Cora-
zón i Càritas Anoia-Segarra, 
han rebut cadascuna 30.000€ 
que els han permès continu-
ar posant en marxa accions 
a la comarca de l´Anoia, per 
acompanyar a les famílies a 
una situació de vida digna i 
autònoma i inclusiva, supe-
rant les situacions de vulnera-
bilitat detectades.
L´associació sense ànim de 
lucre Artesanas de Corazón 
gestiona un magatzem logís-
tic d’aliments a la comarca 
de l’Anoia, amb seu a Santa 
Margarida de Montbui, per 
tal d´ajudar en el possible a les 
persones més necessitades del 
seu entorn. La col·laboració 
econòmica que ha rebut els ha 
permès incrementar l´entrega 
de lots de menjar i articles de 
neteja; així com, l’adquisició 
de material escolar i joguines 
per distreure als més menuts 
de les famílies.
Artesanas de Corazón ajuda a 
més de 350 famílies de la co-
marca de l’Anoia, uns 1.000 
beneficiaris directes.
En el cas de Càritas Anoia-Se-
garra, la col·laboració econò-
mica cobreix una doble acció: 
facilitar ajudes a les famílies 
vulnerables per a les neces-
sitats bàsiques: alimentació, 
medicació, alimentació i hi-
giene per 1a infància, ajudes 
d’habitatge, etc. i, per altra 
banda, una segona urgència 
conseqüència de la crisis del 

The New York Times 
recomana el cava 
Bohigas rosat

contactes amb les botigues 
online i botigues físiques on 
venen els seus productes. Per 
comprar el Cava Bohigas Ro-
sat que recomana The New 
York Times o qualsevol altre 
vi o cava Bohigas durant el 
confinament, podeu trobar  
les botigues que realitzen en-
viaments a domicili al web 
fermibohigas.com.
Recordem que Caves Bohigas 
és un celler amb més de vuit 
segles d’història situat en un 
enclavament privilegiat de la 
conca d’Òdena, a l’Anoia, con-
cretament, a les caves i vinyes 
de Can Macià, amb prop de 
200 hectàrees d’extensió. A la 
finca de Can Macià, que data 
del segle XIII, se li afegeix la 
finca de Can Batllevell (Geli-
da, Alt Penedès), també de la 
família, amb més de 54 hectà-
rees de vinya.
A més de produir vins i caves 
d’alta qualitat, Bohigas també 
ofereix al públic una gran va-
rietat d’activitats vinculades a 
l’enoturisme.

Coronavirus, la programació 
d´activitats educatives i de 
lleure per infants i joves. Des 
de Càritas pensen que caldrà 
treballar per disminuir la de-
sigualtat educativa agreujada 
pel tancament de les escoles, 
i estan col·laborant amb enti-
tats educatives i de lleure per 
organitzar activitats, com pot 
ser un casal o subvencionant 
la inscripció o quota d’activi-
tats d’oferta publica.
L´ajuda de Càritas Anoia-Se-
garra s´adreça als munici-
pis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui i Òdena. I, cobreix 
les necessitats bàsiques (ali-
mentació, salut, habitatge, etc) 
de 600 persones i els permet 
programar activitats de lleure 
i reforç escolar d´estiu per 100 
infants, i campaments i colò-
nies per 50 infants més.
A part d’aquestes accions, des 
de la Direcció Territorial de 
CaixaBank a Barcelona s´ha 
impulsat una col·laboració 
amb APINAS (Associació 
de Pares Igualadins de nens 
i Adolescents Subdotats) per 
import de 4.000€. L’ entitat, 
que té per a objectiu millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o amb trastorns 
de desenvolupament i de les 

seves famílies a la comarca de 
l’Anoia, facilita l’atenció inte-
gral i personalitzada, afavo-
rint la prevenció, la detecció 
precoç i inclusió social de les 
mateixes. L’ajut anirà destinat 
a les millores que ajudin a co-
brir les necessitats socioassis-
tencials derivades d’aquesta 
pandèmia de la Residència de 
Els Prats de Rei 2.
La directora territorial de Cai-
xaBank a Barcelona, Maria 
Alsina ha destacat que “com 
a entitat financera vinculada 
des dels seus inicis a la ciutat 
d’Igualada, on es va obrir la 
primera sucursal ara fa 111 
anys, és el nostre deure, ara 
més que mai i davant de la 
situació actual que ens ha so-
brevingut, estar al costat de les 
persones i famílies més vulne-
rables. A CaixaBank apostem 
per un model de banca soci-
alment responsable que posi a 
les persones en el centre i con-
tribueixi a un major benestar 
per a tots”.

#AmbTuAraMésQueMai
Aquestes iniciatives s’em-
marquen dins de #AmbTuA-
raMésQueMai, que engloba 
les diferents mesures que està 
llançant l’entitat per a ajudar 
als clients com avançar el dia 
de cobrament de les pensions 
i evitar cues a les oficines, la 
línia de crèdit de 25.000 mili-
ons d’euros per a pimes i au-
tònoms, l’avançament del pa-
gament de l’atur, entre d’altres. 
D’aquesta manera, CaixaBank 
intenta mitigar els efectes eco-
nòmics del coronavirus.

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

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

Després de Setmana 
Santa tot l’equip de go-
vern de l’Ajuntament 

de Calaf ha volgut fer arribar un 
missatge de vídeo a tota la po-
blació que s’ha compartit per les 
xarxes socials.
Aquests dies més que mai ens 
posem al costat de la ciutadania 
per acompanyar-la en aquest 
procés tan difícil de perdre una 
persona estimada. La impossi-
bilitat de realitzar les cerimò-
nies de comiat i les dificultats 
per compartir el dolor a causa 
del confinament, fan encara 
més difícil el procés de dol.
És per això que el Servei de 
suport al dol de Ponent, en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Calaf, posa el seu servei de 
suport emocional de forma to-
talment gratuïta via telèfon o 
vídeo trucada.
Si et trobes en aquesta situació 
pots trucar al telèfon 618 726 
646, on t’atendrà Cristina Be-
renguer, psicòloga especialista 
en dol. 

Què és Servei de suport al dol 
de Ponent?
És una entitat d’acompanya-
ment a les famílies quan es 
troben en situació de dol o al 
final de la vida d’un dels seus 
integrants. Es treballa tant indi-
vidual com grupalment, facili-
tant un espai de suport i escolta 
activa que afavoreixi l’expressió 
emocional i l’intercanvi d’ex-
periències perquè la persona 
pugui anar elaborant el seu dol. 
És una entitat sense ànim de 
lucre, laica i gestionada per 
un equip de professionals 
multidisciplinar creada l’any 
2002 a Tàrrega.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Com tantes celebraci-
ons que tenien lloc 
durant aquestes dates, 

la Festa del Roser de Vall-
bona d’Anoia s’ha vist tam-
bé afectada per la situació 
d’emergència sanitària degut 
a la pandèmia del Covid-19. 
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia i la Confraria del 
Roser comuniquen que la ce-
lebració més important del 
calendari festiu de Vallbo-
na queda suspesa per aquest 
2020 i s’emplacen dins aquest 
2020 a tornar a parlar de la 
seva celebració.
Vallbona d’Anoia es suma així 
a les accions de prevenció que 
s’estan duent a terme arreu del 
territori per evitar un possi-
ble rebrot de nous casos, amb 
un gest d’auto-responsabilitat 
que pretén evitant situacions 
d’aglomeració, promoure el 
distanciament social i prote-

gir la salut els ciutadans de 
Vallbona d’Anoia.

Una festivitat popular que 
s’entronca amb la tradició 
litúrgica des del segle XVI
La Festa i la Fira del Roser 
i el Ball de la Garlanda són 
les celebracions locals més 
importants i viscudes pels 
vallbonencs i vallboneques. 
Durant el dilluns de la Pas-

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i la Confraria 
del Roser suspenen la tradicional celebració

qua Granada o Pasqua de 
Pentecosta es celebra durant 
el matí el traspàs de càrrecs 
de les Administradores, re-
presentació que obre la diada 
fins a la litúrgia de l’Ofici so-
lemne i la posterior processó 
que ressegueix amb la Mare 
de Déu del Roser els Quatre 
carrers que van veure néixer 
la vila. Durant la tarda, des-
prés del Llevant de Taula de 

S.M. DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous va fer 
possible diumenge de 

Pasqua que tots els avis i àvi-
es del municipi rebessin una 
mona. Gràcies a l’ajut d’una 
trentena de voluntaris del 
col·lectiu “SomPoble”, totes 
les persones majors de 70 

anys del municipi –prop de 
dues-centes— van rebre in-
esperadament una mona de 
Pasqua amb un missatge de 
part del consistori: “Padrins 
i padrines de Tous: enguany 
la mona és per a vosaltres!”. 
Els veïns van reaccionar amb 
sorpresa, emoció i molt agra-
ïment a la iniciativa, que va 
tenir una gran acollida.
El mateix diumenge també es 
van celebrar les Caramelles, 
tot i que en un format ben di-
ferent del que és habitual. La 
Comissió de Caramelles Sant 
Martí de Tous, entitat cente-
nària distingida amb la Creu 
de Sant Jordi, va convocar els 
veïns a les dotze del migdia a 
sortir als balcons amb el tra-
dicional mocador vermell i 
cantar el repertori que rebi-
en a través del telèfon mòbil. 
Un vehicle municipal equipat 
amb altaveus circulava pels 

S’obre un servei 
d’atenció en el 
dol per a famílies 
afectades per la 
COVID-19  Calaf

Roseres i Pabordes es celebra 
el traspàs de càrrecs de les 
Roseres, celebrat amb el Ball 
de la Garlanda de Roseres 
i Pabordes. La diada acaba 
amb un cafè-concert i ball de 
nit. I a l’entorn de la data es 
celebren altres activitats, com 
la Fira del Roser el diumenge 
de Pentecosta, fira que rep el 
nom del tradicional tortell, 
protagonista també d’un dis-
putat concurs gastronòmic de 
receptes.
Gran part del material que 
documentava l’origen de la 
festivitat es va perdre amb 
l’incendi de l’església vella de 
Vallbona i ha estat la tradició 
oral, la recerca en arxius i la 
passió amb que s’hi han bol-
cat els veïns de Vallbona que 
la celebració ha perviscut, 
amb una devoció que té part 
de les seves arrels en la dedi-
cació d’una capella a la Mare 
de Déu del Roser al desapare-
gut temple, el 1580.

L’Ajuntament de Tous reparteix mones a tots els avis 
del municipi i canta caramelles des dels balcons

carrers del poble amb la mú-
sica per acompanyar la veu 
dels cantaires.
Amb aquestes dues inicia-
tives, els veïns de Tous han 
aconseguit, gràcies a la inven-

tiva, poder mantenir la tradi-
ció de les Caramelles i de la 
Mona de Pasqua, malgrat les 
excepcionals circumstàncies 
de confinament a causa de la 
pandèmia de la Covid19.

ENCARREGA EL TEU 
LLIBRE DE SANT JORDI

tel. 93 804 50 69
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ÒDENA / LA VEU 

Per fer front a les despe-
ses familiars i esponjar 
l’impacte que provoca-

rà l’actual aturada econòmi-
ca degut al confinament per 
la pandèmia del Covid-19, 
l’Ajuntament d’Òdena ha mo-
dificat el calendari fiscal per 
aquest 2020. Aquesta mesura 
ha fet que s’ajornin fins al se-
tembre els pagaments no do-
miciliats i impostos de major 
càrrega fiscal es desplacin dos 
mesos en el calendari.
La voluntat de l’equip de go-
vern és facilitar el pagament 
de les famílies, comerciants 
i empreses, ja que degut a la 
suspensió d’activitats no es-
sencials i tancament de bona 
part del petit comerç pel 
decret de l’Estat d’Alarma, 
molts veïns i veïnes neces-
sitaran ajornar o fraccionar 
les obligacions fiscals. El nou 
calendari fiscal preveu que la 
darrera data per al pagament 
voluntari dels tributs que tot 
seguit es detalla coincideixi 
amb el dia de cobrament per 
domiciliació bancària.
D’aquesta forma, el període 
per a l’abonament volun-
tari de l’Impost de vehicles 
s’allargarà fins el 2 de juny. 

Les taxes de guals i del ce-
mentiri municipal es po-
dran pagar del 4 de maig al 
6 de juliol. I els càrrecs no 
domiciliats corresponents a 
l’Impost de béns immobles 
urbans (IBI), la Taxa de ges-
tió de residus domèstics i la 
Taxa de residus comercials, 
també es podran abonar fins 
el 4 de setembre.

L’Ajuntament d’Òdena ajorna 
els pagaments de l’IBI i l’impost 
d’escombraries domèstiques i comercials 

Per altra banda, les tres frac-
cions de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI), de la Taxa 
de residus domèstics i de la 
Taxa de residus comercials es 
domiciliaran l’1 de juliol, l’1 
de setembre i el 2 de novem-
bre, respectivament. Ajor-
nant així el primer pagament 
previst pel mes de maig, fins 
al mes de juliol. 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Caste-
llolí farà possible que 
la tradició del dia de 

Sant Jordi arribi a cada llar 
en temps de confinament; 
no només ha ideat un nou 
format de Jocs Florals per-
què es puguin celebrar des 
de casa, sinó que s’ocuparà de 
repartir les tradicionals roses 
vermelles a tots els domici-
lis del municipi. La brigada 
municipal serà l’encarregada 
de repartir les 350 roses que 
l’Ajuntament ja ha encarregat, 
una tasca que farà el mateix 
dia 23 d’abril per deixar una 
rosa a cada casa de Castellolí, 
ja sigui del nucli, dels barris o 
les masies.
L’Ajuntament també ha acor-
dat per aquest 2020 un nou 
format dels Jocs Florals que 
cada any se celebren per Sant 
Jordi perquè tothom hi pugui 
participar des de casa. Igual 
que en els anys anteriors, hi 
ha diferents categories: Pri-
mera infància (3-5 anys) que 
participa amb un dibuix de 
la diada de sant Jordi; In-
fantil (6-11 anys) amb una 
endevinalla, conte, poesia, o 
còmic; Juvenil (12-18 anys) 
amb poesia, còmic o relat; i 

Adult (més de 19 anys), que 
pot presentar una poesia, re-
lat o conte.
A diferència dels altres anys, a 
causa de la situació provocada 
per la COVID19, no es farà un 
acte presencial sinó que tots 
els participants hauran d’envi-
ar per correu la seva creació; 
poden fer una foto en cas del 
dibuix, o bé fer un petit vídeo 
d’un minut on expliquen el 
dibuix, còmic, o bé llegeixen 
l’endevinalla, el relat, etc.
Amb tot aquest material que 
rebrà l’Ajuntament (fotos i 
sobretot vídeos), es farà un 
muntatge audiovisual que es 
farà públic el mateix dia 23 
d’abril. Així tots els veïns i ve-
ïnes el podran veure i celebrar 
Sant Jordi des de casa seva.
Per la regidora d’Educació, 
Sanitat i Benestar Social, Car-
la Peña, “l’objectiu del Jocs 
Florals continua sent el ma-
teix que el dels altres anys: fo-
mentar i promoure el gust per 
l’escriptura creativa i la lectu-
ra, però aquest any té un va-
lor extra afegit que és el de ser 
capaços de superar la distàn-
cia i la situació que vivim per 
poder seguir celebrant una de 
les diades més esperades al 
nostre calendari de la manera 
més propera possible”.

 

L’Ajuntament de Castellolí 
repartirà roses a totes les 
cases el dia de Sant Jordi

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

La residència i centre de 
Dia Nostra Senyora del 
Carme del municipi 

de Santa Coloma de Queralt 
registrava el passat dimarts 
26 casos de coronavirus en-
tre els seus residents, a més 
de quatre professionals del 
centre. D’entre els casos, el 
centre ha confirmat que ha 
mort una persona per coro-
navirus. L’alcalde del munici-
pi, Ramon Mullerat, assegura 
que els preocupa la situació 
de la residència pel fet que 
hi resideixen gent gran pro-
pera i veïna de la població.  
La majoria dels residents 
contagiats són els més de-
pendents de la residència i 
s’han aïllat a la tercera planta. 
El geriàtric té una setantena 
d’usuaris i una cinquantena 

de treballadors que per la cri-
si sanitària s’ha reduït a una 
quarantena. Segons el batlle, 

Mor una persona per coronavirus a la 
residència de Santa Coloma

el brot no ha fet trontollar la 
plantilla que segueix treba-
llant amb normalitat.

CAPELLADES / LA VEU 

Seguint les directrius de la 
Generalitat de Catalunya 
i les seves recomanacions 

per fer front a la COVID-19: 
Adifolk i l’Ajuntament de Ca-
pellades hem pres la decisió 
d’ajornar la celebració del nou 
esdeveniment nacional, In-
CulCAT · 1a Festa Infantil de 
la cultura popular, previst pel 

proper 30 de maig de 2020.
Us confirmem la voluntat de 
totes les parts de poder cele-
brar-ho, si ens ho permet la si-
tuació, el dissabte 24 d’octubre 
de 2020.
Avançar-vos que el dia 30 de 
maig volem dedicar les xarxes 
d’Adifolk a recordar que hagués 
estat el dia que junts haguéssim 
vist nèixer aquesta festa.

S’ajorna l’InCulCAT
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FUTBOL / LA VEU 

E ls jugadors del RCD 
Espanyol de Barce-
lona i, per iniciativa 

pròpia segons s’explica en un 
comunicat fet públic a la web 
del club perico, han realit-
zat una donació personal a 
l’Hospital d’Igualada per a la 
compra de material sanitari. 

Els jugadors de l’Espanyol fan un 
donatiu per a l’Hospital d’Igualada

D’aquesta manera, els futbo-
listes han volgut contribuir 
en la lluita contra la pandè-
mia de la Covid-19.
El centre sanitari destinarà la 
donació a la compra d’equips 
de individuals de protecció 
(EPIs). Amb la qual cosa, 
aquesta donació per als 
equips de protecció és molt 
necessària i ha estat rebuda 

HOQUEI / LA VEU 

L ’Associació de Juga-
dors Espanyols d’Ho-
quei Patins (AJEHP) 

ha assegurat, després de 
mantenir una reunió amb 
els capitans dels 14 equips de 
l’OK Lliga, que es neguen a 
acabar la competició al mes 
de juliol ni tampoc amb els 
pavellons buits de públic.
En un comunicat “amb fins 
constructius” signat pel 
president de l’AJEHP, Cesc 
Campor, els jugadors, des-
prés de decidir amb un “vot 
favorable de la majoria”, de-
terminen que “estan dispo-
sats a finalitzar la temporada 
jugant”, encara que per a això 
“cal garantir al 100% la segu-
retat i salut de tots el equips”.
No obstant això, la missiva 
recorda que “gran part dels 
equips cobren deu mesos, 
sense comptar impagats”, i 
això s’afegeix a què poden 
solapar-se dues temporades, 
jugadors que ja hauran aban-
donat els seus clubs, la llarga 
inactivitat o el fet que molts 
pavellons s’han convertit en 

hospitals de campanya, de 
manera que l’AJEHP “es ma-
nifesta contrària a jugar du-
rant el mes de juliol”.
Per als jugadors de l’OK 
Lliga, si la Reial Federació 
Espanyola de Patinatge de-
cideix disputar els partits a 
porta tancada, amb això es 
“posa de manifest la contra-
rietat que implica la implan-
tació dels play-off, amb l’ob-
jectiu d’omplir els pavellons 
i deixen finalment en mans 
dels òrgans competents deci-
dir “quin ha de ser el resultat 
final de la competició”.
Per la seva banda, aquest di-
jous, l’Igualada va fer un co-
municat en què pràcticament 
esgrimia els mateixos punts 
que detallava l’Associació 
de Jugadors i que, per tant, 
el club igualadí creu que “el 

més coherent seria declarar 
la temporada com a nul·la i 
començar a planificar la tem-
porada 2020-2021 que tam-
poc es té la claretat per saber 
amb exactitud quan es podrà 
iniciar”. Des del club igualadí, 
també deixa en mans de la 
Federació Espanyola de Pati-
natge decidir quin ha de ser 
el sistema d’ascensos i des-
censos.
L’OK Lliga es va suspendre a 
la jornada 25, penúltima de 
la lliga regular, a l’espera de 
la tornada, després de molts 
anys sense disputar-se, dels 
play-off pel títol i la perma-
nència. L’Igualada Rigat ocu-
pava en aquests moments la 
setena posició de la lliga i te-
nia la plaça per jugar els play-
offs pel títol assegurada.

L’Igualada HC aposta per declarar 
aquesta temporada nul·la i començar a 
planificar la propera

FUTBOL / LA VEU 

La temporada regular de 
les competicions or-
ganitzades per la Reial 

Federació Espanyola de Fut-
bol (RFEF) es podria finalit-
zar sense descensos. Així ho 
ha anunciat aquesta setmana 
la RFEF i ha explicat que ja 
s’ha plantejat aquest possi-
bilitat als col·lectius afectats 
per aquesta decisió. En el cas 
del primer equip masculí del 
CF Igualada, aquesta mesura 
suposaria automàticament la 
seva permanència a Tercera 
Divisió, tot i estar en llocs de 
desens actualment. 
Aquesta proposta de la Fe-
deració espanyola també as-
seguraria la permanència a 
Primera Nacional del primer 
equip femení del club iguala-
dí, que tot i que ara mateix es 
troba a 8 punts de les posici-
ons de descens, estant més a 
prop de la part baixa que de 

les posicions d’ascens. 
Les mesures proposades per 
la RFEF, si que contemplen 
ascensos en totes les catego-
ries, que es desenvolupari-
en mitjançant un sistema de 
play-off a partit únic, a ser 
possible amb sistema de con-
centració, per tal de garantir, 
al menys, el mateix nombre 
d’ascensos que estava previst 
en l’inici de la competició.
En aquesta situació excepci-
onal, sense descensos en la 
present temporada, la Fede-
ració diu, haurà de treballar 
“els mecanismes oportuns 
per incrementar el nombre 
d’equips per grup o creació de 
nous grups amb una vigència 
màxima de tres o quatre tem-
porades fins que s’emprengui 
de manera planificada la per-
tinent reestructuració que es-
devingui elit les competicions 
no professionals mitjançant 
un equilibri econòmic soste-
nible i adequat”.

Proposta de la RFEF: els 
primers equips del CFI 
mantindrien la categoria

amb especial gratitud.
No és la primera mostra de 
suport que rep l’Hospital 
d’Igualada per part de clubs 
de futbol catalans, ja que fa 
un parell de setmanes el FC 
Barcelona va anunciar que 
jugaria un partit a Igualada 
per recaptar fons pel Con-
sorci Sanitari un cop passés 
la crisi sanitària.

Membres del Grup 
Supporters Barça 
reparteixen mascaretes
REDACCIÓ / LA VEU 

Dissabte passat al matí 
tres membres de 
la secció Anoia del 

Grup Supporters Barça, un 
dels grups que està a la gra-
da d’animació del Camp Nou, 
van anar a donar suport i 
portar material (guants, gels i 
màscares) a diferents entitats 
de la Conca d’Òdena. Entre 
les entitats que van visitar 
hi havia la Clínica Sant Jo-

sep d’Igualada, la residència 
Amavir de Vilanova del Camí 
i el pis residència del Grup 
Àuria del barri Montserrat. 
Els membres d’aquest grup 
volen “donar les gràcies a to-
tes les persones que han col-
laborat, especialmet al nostre 
grup Suportters Barça i volem 
fer un especial reconeixement 
per la distribució de material 
sanitari i la solidaritat de les 
empreses Inderach i Silcar 
components”. 

NETEJA PROFESSIONAL

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

Tel. 659 43 09 14
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

CINEMA / LA VEU 

Ens inquieta la realitat 
epidèmica i no és el 
malson argumentat per 

una  pel·lícula de Hollywood. 
Les normes de salut pública 
i el nostre propi sentit comú 
ens fa perllongar la reclusió, 
cadascú a casa seva. Sense al-
tra opció que la del confina-
ment, cal omplir les hores del 
dia, i per tant aquesta és una 
ocasió favorable per veure (o 
per tornar a veure) algunes 
de les millors pel·lícules  que 
s’han fet en els darrers anys.  
En una nova selecció de clàs-
sics moderns, hi trobareu 
alguns dels títols més desta-
cats que s’han realitzat en el 
període que comprèn des de 
l’any 2011 al 2019. Títols tan 
excel·lents com són La sal de 
la tierra (2014), Coco (2017) 
o Roma (2018) mereixen la 
nostra atenció. Són pel·lícules 
d’inqüestionable qualitat ar-
tística, i categòricament desdi-
uen a tots aquells qui pensen 
que actualment ja no es fa bon 
cinema.                                

CLOONEY A HAWAI
(Els descendents, Alexander 
Payne, 2011). Es pot veure per 
Vodafone / Microsof Store
Formidable pel·lícula en què 
el guaperes George Cloo-
ney caracteritza un trasbal-
sat advocat hawaià a qui les 
circumstàncies obliguen a 
replantejar-se la vida. La seva 
dona pateix un accident que 
la deixa en coma, li costa re-
lacionar-se amb les seves dues 
filles i no sap si vendre’s unes 
propietats familiars de gran 
valor. En resum, es tracta 
d’una perspicaç tragicomèdia 
sobre les contrarietats de la 
vida, com també la condició 
i la naturalesa humana. D’as-
pecte lleuger i plena d’emoci-
ons gens depriments, és una 
pel·lícula certament honesta, 
afinada i atractiva. Del mateix 
director d’Entre copes.

ALTA SOCIETAT 
(El gran Gatsby, Baz Lurh-
mann, 2012). Es pot veure per 
Netflix / Amazon Prime / Mi-
crosof Store 
Entreguerres, a l’era del jazz. 
A l’alta societat nord-ameri-
cana, crida moltíssim l’atenció 
la presència de Jay Gatsby, un 

home misteriós i immensa-
ment ric, el qual celebra fas-
tuoses festes en la seva mag-
nífica mansió de Long Island. 
Pero Gatsby no és del tot feliç, 
doncs viu obsessionat amb la 
idea de recuperar l’amor de la 
seva joventut, la bonica Daisy. 
Exhuberant, luxosa, barroca 
i brillantíssima recreació de 
la molt famosa  novel·la de 
F. Scott Fitzgerald, amb pa-
pers destacats per a Leonardo 
di Caprio, Carey Mulligan i 
Tobey Maguire. 

ACCIDENT COSMIC 
(Gravity, Alfonso Cuarón, 
2013). Es pot veure per  Net-
flix / Amazon Prime / Movis-
tar + 
Durant un rutinari passeig 
espacial, un equip astronàutic 
pateix un greu accident. Els 
dos sobrevivents (Sandra Bu-
llock i George Clooney) resten 
perduts a l’estratosfera, sense 
saber com fer-ho per tornar a 
la Terra. Film hipnòtic i acla-
parador, un prodigi de tensió, 
commoció i flotacions ultra-
terrestres. De manera gairebé 
coreogràfica relata contingèn-
cies, accidents encadenats, si-
tuacions extremes i afanys de 
supervivència en la grandària 
de l’espai exterior. També insi-
nua conceptes relatius a la pe-
titesa de l’ésser humà, la força 
indoblegable de l’atzar i la ge-
ografia inabastable i silenciosa 
de l’infinit. 

QUÍMICA DE L’AMOR
(La vida de Adèle, Abdellatic 
Kechine, 2013). Es pot veure 
per Filmin / Apple Tunes 
Moltes de les millors pel·lícu-
les sobre la física i la química 
de l’amor han estat filma-
des per directors francesos. 
Aquesta vegada, però, va ser 

un cineasta d’origen tunisià 
establert a França qui va saber 
explicar amb versemblança 
una molt estimable història 
de pertorbació, desig i impuls 
amorós. Als seus setze anys, 
Adèle no té dubtes que una 
noia ha de sortir amb nois. 
Però una nit, quan coneix i 
s’enamora sense esperar-s’ho 
d’Emma, una jove de cabells 
blaus, els seus sentiments i la 
seva identitat se sentiran con-
fusos. Merescudament, la pel-
lícula la va guanyar la Palma 
d’Or en el prestigiós  Festival 
de cinema de Cannes.

POLÒNIA, 1960
(Ida, Pawel Pawlikowski, 
2013). Es pot veure per Filmin 
A la recerca d’algunes veri-
tats personals i històriques, 
en la pel·lícula hi són retrata-
des dues dones dispars: la ti-
eta desencantada i alcohòlica, 
jutge de professió, i la neboda 
orfe i silenciada, la qual es pre-
para per ingressar en un con-
vent de monges. Fotografiada 
en un blanc i negre lluminós 
i cru, Ida és la perla absoluta 
del cinema polonès dels dar-
rers anys. El relat es mou entre 
el present repressiu de l’ordre 
comunista i el passat sagnant, 
quan els nazis van ocupar i 
trasbalsar el país. De tot plegat 
en surt una pel·lícula concisa i 
extraordinària, una colpidora 
rara avis del cinema contem-
porani.  

LLUMS I OMBRES
(La sal de la Tierra, Wim 
Wenders, 2017). Es pot veure 
per Fubo TV / Filmin / Geogle 
Play 
Sebastiao Salgado: “Som un 
animal molt ferotge. Som un 
animal terrible, nosaltres els 
humans. La nostra història és 
la història de guerres. És una 
història sense fi, una història 
de bojos”. Aquesta pel·lícula 
documental sobre el fotògraf 
Sebastião Salgado relata la 
seva vida i obra com a quel-
com indisociable. Salgado va 
començar fent fotografies so-
cials sobre les grans misèries 
humanes, els grans crims con-
tra la gent. Després, voldria fer 
un canvi, retratant llavors les 
meravelles de la natura i la be-
llesa de la vida. Un documen-
tal absolutament fascinant. 

PIXAR MEX
(Coco, Lee Unkrich, 2017). Es 
pot veure per Disney +
Ara mateix, estem gaudint de 
la segona època daurada del 
cinema d’animació. Si la pri-
mera època va guiada sota el 
signe de  Walt Disney, ara és 
la Pixar la que talla el bacallà. 
Una de les millors pel·lícules 
de la companyia california-
na és aquesta, dita Coco, una 
enginyosa, emotiva i colorista 
obra. En ella, un nen mexicà 
que somnia en ser músic, Mi-
guel, podrà accedir a la Terra 
dels Morts, un món fantasiós 
en què els difunts s’ho passen 
pipa. Visualment meravellosa, 
argumentalment sorprenent 
i plena de folklore musical, la 
pel·lícula obtingué importants 
premis i ampli reconeixement 
mundial.  

CINEMA PUR 
(Roma, Alfonso Cuarón, 
2018). Es pot veure per Netflix 
Som a la colònia Roma de Ciu-
tat de Mèxic, a finals de l’any 
1970. Allí coneixerem la Cleo 
(extraordinària Yalitza Apari-
cio), una humil empleada do-
mèstica de la llar de l’acomo-
dada família d’un metge local. 
Estimant aquest personatge 

central i altres que l’envolten, 
Alfonso Cuarón escenifica la 
seva pròpia infantesa i celebra, 
carinyosament, el coratge de 
les dones que alguna vegada 
van sentir-se menyspreades 
i soles. De tot plegat en surt 
un film realista, versemblant 
i subtilment emotiu, potser 
la millor pel·lícula de quantes 
s’han fet en el que portem de 
segle XXI. 

PARASITOS 
(Parásitos, Bong Joon-ho , 
2019). Es pot veure per Mo-
vistar + / Filmin / Rakuten TV 
Brillant mostra de cinema 
sud-coreà, pel·lícula amb què 
el cineasta Bong Joon-ho as-
soliria ampli reconeixement 
internacional. Amb una po-
sada en escena estilitzada i 
sempre al límit de la versem-
blança, s’hi relaten uns  argu-
ments propis de comèdia ne-
gra, descrivint-se una mena 
de paràbola social  que atrapa, 
inquieta i sorprèn. Conjugant 
Hitchcock amb Buñuel, Pará-
sitos és per igual una pel·lícula 
elegant i ferotge. Obtindria els 
premis més importants, cas 
de la Palma d’Or a Cannes o 
l’Oscar a la millor pel.lícula de 
l’any. 

Gaudim mirant pel·lícules:  clàssics moderns ( part 2a) 
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Llibres
recomanats 

per: @llibreriacalrabell

Tel. 673 84 97 54

PLUJA D’ESTELS 
de Laia Aguilar
Ed. Destino 288p 
Un grup d’amics es reuneixen 
cinc anys després d’un tràgic 
accident en una casa al Cap de 
Creus, un lloc idíl·lic de cara al 
mar, amb l’excusa de contem-
plar una pluja d’estels.

PARAULES QUE TU
ENTENDRÀS 
de Xavier Bosch
Ed. Columna 496p 
La Mara Lincoln, aventurera 
incansable, organitza viatges 
exclusius per als seus clients. 
El Xavi Vera, arquitecte d’èxit, 
rep l’encàrrec de dissenyar la 
casa de la seva vida. La pare-
lla es disposa a brindar per 
l’any nou en un hotel als Alps 
suïssos, amb els quatre amics 
de sempre.

GUILLEM 
de Núria Cadenes
Ed. Amsterdam
L’assassinat de Guillem Agu-
lló és un esgarrifós exemple 
de la impunitat amb què ac-
tua el feixisme, sota la protec-
ció de les forces policíaques i 
del sistema judicial.

QUE NO 
T’EXPLIQUIN CONTES!
de Natza Farré i Gala Pont
Ed. Ara Llibres

AVIS, PIRANYES I
ALTRES HISTÒRIES
de Rocío Bonilla
Ed. Animallibres

BENVINGUT, 
SENYOR MALESTAR
de Míriam Tirado i Joan Turu
Ed. El cep i la nansa

VET AQUÍ UN DRAC 
de Beatrice Blue
Ed. Cruilla

LLIBERTAT INTERIOR
de Gaspar Hernandez
Ed. Columna 192p
Un petit gran llibre que neix 
del procés, però que no parla 
de política. Gaspar Hernàn-
dez hi explica què és, per a ell, 
l’autèntica llibertat: la llibertat 
interior.

LA MADRE DE 
FRANKENSTEIN
de Almudena Grandes
Ed. Tusquets 560p
L’apassionant relat d’una dona 
i un home que van optar per 
resistir en els temps més difí-
cils. La novel·la més intensa i 
emotiva de l’cicle dels Episodis 
d’una Guerra Interminable.

LA CHICA DE NIEVE
de Javier Castillo
Ed. Suma
Nova York, 1998, cavalcada 
d’Acció de Gràcies. Kiera Tem-
pleton, de tan sols tres anys, des-
apareix entre la multitud. Des-
prés d’una recerca frenètica per 
tota la ciutat, algú troba uns flocs 
de cabells al costat de la roba que 
portava posada la petita.

EL HEREDERO
de Rafael Tarradas Bultó
Ed. Espasa 664p
Un majestuós landó avança en 
direcció a la imponent finca 
dels Marquès. Amb tan sols set 
anys, la petita Josefa entra a tre-
ballar com a serventa a la casa, 
incapaç d’imaginar com la seva 
presència canviarà per sempre 
la història de dues poderoses 
famílies.

EL DESTÍ DELS HEROIS 
de Chufo Llorens
Ed. Rosa dels Vents 864p 
Una saga familiar inoblidable 
que recorre les turbulentes pri-
meres dècades del segle XX mit-
jançant uns personatges magis-
trals que s’enfronten a la guerra, 
l’amor, la gelosia i la traïció

LA FORÇA DE LA GENT
de Jordi Borràs
Ed. Ara Llibres 208p 
Jordi Borràs fixa en imatges 
un capítol transcendent de 
la nostra història col·lectiva 
després de l’èxit de Dies que 
duraran anys.

CRIMS
de Carles Porta
Ed. La Campana 208p 
Carles Porta torna a aque-
lla manera tan particular de 
narrar les històries més fos-
ques des de dins, fins al punt 
que el lector té la sensació 
que està coneixent personal-
ment l’assassí.

DONES VALENTES
de Txell Feixas
Ed. Ara Llibres 176p 
Un homenatge a les dones que 
no s’han sotmès i que estan 
canviant la història de l’Orient 
Mitjà

CA LA WENLING  
de Gemma Ruiz
Ed. Proa 328p 
La Wenling va arribar fa deu 
anys des de Zhejiang, una 
província de la Xina. Treballa 
dotze hores al dia i sis dies a la 
setmana en una perruqueria 
i, entre esmalts i peus i mans, 
explica el seu món a les dones 
que hi passen, jubilades de 
Gràcia, joves tossudes i una 
embarassada enamorada, i que 
ara són les seves veïnes.

ÉS QUE ABANS 
NO EREM AIXÍ 
d’Empar Moliner 
Ed. Columna 240p 
Després de l’èxit de Tot això ho 
faig perquè tinc molta por, tor-
nen els millors contes de l’Em-
par Moliner, més sarcàstica, 
més commovedora i amb més 
sentit de l’humor que mai. 

TOTA UNA VIDA
PER RECORDAR
de Núria Pradas
Ed. Columna 496p 
Aquella tarda no van tenir 
pressa. No els empaitava 
ningú i les hores es negaven 
a avançar. Van tornar a la 
ciutat sense posar la músi-
ca del cotxe, van esborrar la 
boira del camí i van retrobar 
la pau de saber que ja no els 
quedaven preguntes urgents 
per fer-se.

LES AMISTATS TRAÏDES
de David Nel·lo
Ed. Enciclopèida 240p 
Una nova versió del mite de 
Faust que li ha valgut a Nel·lo 
el més prestigiós premi de les 
lletres catalanes.
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

En Víctor Borràs és di-
rector actor i dramaturg 
i juntament amb la Ma-

ria Hervàs, està al capdavant 
de la Casa del Teatre Nu, a Sant 
Martí de Tous, un dels projec-
tes principals de Teatre Nu, el 
grup de teatre anoienc del qual 
hem pogut gaudir dels espec-
tacles Kàtia (2018) –guardonat 
amb el premi Xarxa Alcover 
2018–, Teatre Arrossegat de 
Catalunya (2017), Maure el 
Dinosaure (2016), Mrs. Brow-
nie (2015) –Premi Públic Pom 
d’Or d’Argentona-, Raspall de 
Pere Calders (2012) –Nomi-
nat als Premis Butaca com a 
millor espectacle familiar-, Avi 
Ramon (2009), Somnis d’Alícia 
(2007) o La Lluna d’en Joan 
-adaptació del conte de Carme 
Solé Vendrell (2006).
La Casa del Teatre Nu és un 
espai de creació, exhibició i 
formació que posa en contacte 
el treball de la companyia Te-
atre Nu amb el públic i altres 
professionals de les arts escè-
niques.
En Víctor reflexiona sobre 
com està patint el món de la 
cultura en general i el de les 
arts escèniques en particular 
aquesta crisi sanitària que s’es-
tà convertint en una greu crisi 
econòmica.
El món de la cultura està que-
dant greument afectat per 

aquesta crisi sanitària que 
estem patint. “No treballem 
gens ni mica perquè no es 
poden fer actuacions” explica 
en Víctor, “per tant la factu-
ració ha passat a ser zero. La 
situació encara és pitjor que 
durant la crisi econòmica que 
ha viscut el nostre país aquests 
anys enrere perquè qui més 
qui menys anava fent, però ara 
està tot parat”.
En aquests moments el món 
del teatre i de la cultura només 
pot intentar accedir als ajuts 
que vagin sorgint i entrar en 
una època de contenció, “com 
han de fer moltes altres em-
preses: no gastar i esperar que 
passi”, afirma en Víctor. Cada 

companyia de teatre i cada 
petita empresa del món de la 
cultura aguantarà -o no- per 
tornar a treure el cap quan es 
pugui, “però ja estem avisats 
que serem els últims a tornar 
a la normalitat de poder tre-
ballar, perquè el món de les 
arts escèniques és un espai de 
trobada de persones, on les 
coses passen en directe, on 
omplir les sales és un bon se-
nyal econòmic”. La política de 
reducció d’aforaments, segons 
explica en Víctor Borràs, no té 
massa sentit, perquè sempre 
els espectacles estan dimensi-
onats amb el seu públic i per 
ser rendibles han de seguir 
aquests paràmetres.

“Quan tot això acabi, cal que la gent surti i doni suport 
al món de la cultura”

“Ara és una època per buscar 
els ajuts als quals puguem ac-
cedir, de reflexió, de reivindi-
car i trobar a faltar el teatre 
en directe, tot i que també és 
bonic poder recordar coses, 
poder veure material enre-
gistrat, però això ha de ser 
en moments puntuals, no pot 
ser un substitutiu. El teatre 
no pot existir sense el públic 
en directe, sense que la gent 
es pugui tocar, sense que els 
actors es puguin fer petons...” 
reivindica en Víctor. “La gent 
s’ha d’adonar del que perdem 
i després, quan tot acabi, que 
la gent surti i doni suport a tot 
el mon cultural i de les arts es-
cèniques”.
En el cas del Teatre Nu en par-
ticular, actualment tenia una 
estructura força gran “i ara 
hem de vetllar perquè els nos-
tres treballadors puguin co-
brar i perquè el Teatre Nu no 
se’n vagi a l’aigua. Estàvem en 
un moment molt especial per 
a nosaltres, en què celebràvem 
els nostres vint anys, teníem 
previstos tota una sèrie d’ac-
tes especials: una exposició, la 
presentació d’un nou especta-
cle a la Mostra... estàvem en 
un moment de molta alegria 
i ha quedat escapçat”, expli-
ca en Víctor, “tot i que tenim 
molt clar que ara les prioritats 
són la gent que ho passa ma-
lament, els que estan malalts, 
aquells que els ajuden i que a 

la nostra zona ho hem viscut 
d’una manera més intensa i 
més crua. Ens està tocant molt 
de prop”.
El món de teatre, a part d’aco-
llir-se a tots els ajuts que pu-
guin com a petites empreses o 
com a treballadors autònoms, 
la seva gran reivindicació és 
que cap bolo es perdi, que to-
tes les funcions que s’havien 
de fer s’ajornin, no se suspen-
guin i que quan es pugui tor-
nar a programar hi hagi un 
creixement de la programació i 
sobretot que el món de la cul-
tura en general no pateixi més 
retallades. “Ja que durant molt 
mesos no s’invertirà en cultura, 
que això després repercuteixi 
en positiu”. “Esperem que tot el 
pressupost de Cultura que ana-
va destinat a programació vagi 
ara destinat al sosteniment del 
sector, per tal que pugui aguan-
tar i refer-se”.
El Teatre Nu dirigeix i organit-
za aquest any el Festival de Lle-
gendes de Catalunya que es fa 
a Sant Martí de Tous i de mo-
ment encara estan treballant 
per al Festival, sense saber 
massa si es farà o no es farà. 
“Encara queden uns mesos i 
en les darreres trobades que 
hem tingut amb l’Ajuntament 
hem decidit anar fent passes 
endavant, malgrat la incertesa. 
Si finalment no es  pot dur a 
terme en les dates previstes 
mirarem d’aplaçar-lo”.

Víctor Borràs, director i dramaturg, membre de Teatre Nu

MÚSICA / LA VEU 

Roger Argemí és un ar-
tista igualadí que, tot i 
la seva joventut, ja ha 

aconseguit posicionar-se com 
un dels nous talents de la mú-
sica catalana amb només dos 
treballs discogràfics editats: 
Un nou sentit (Crea Music, 
2015) i Gravetat (Crea Music, 
2019).
Ara, aquest compositor i in-
tèrpret es vol solidaritzar amb 
la seva ciutat i publica Aixeca’t 
Igualada, una cançó optimis-
ta que pretén donar ànims en 
la conjuntura actual tan dura 
i complicada que ha viscut i 
està vivint Igualada. La capital 

de l’Anoia ha tingut una situ-
ació d’emergència sanitària a 
causa de ser un focus impor-
tant del Covid- 19, i el can-
tant ho ha viscut directament.
Aixeca’t Igualada és un cant 

d’esperança i superació i 
un missatge d’agraïment a 
les persones que, al llarg 
d’aquests dies, ho han donat 
tot per salvar les vides de 
molta gent.

Argemí ha adaptat, especial-
ment per aquesta motiu, una 
nova lletra d’aquesta cançó 
que, en la seva versió original, 
s’anomena Aixeca’t i forma 
part del seu últim treball, Gra-
vetat. Podeu veure i escoltar 
la cançó en  un video casolà i 
confinat, editat pel mateix Ro-
ger, al següent enllaç de You-
tube: https://youtu.be/5Iy8W-
QIcg1s.
Roger Argemí té 21 anys i al-
guns dels temes en els quals 
participa ja sumen 800.000 
escoltes a Spotify com ara la 
cançó Can I call you home 
al costat del suec guanyador 
d’Eurovisió, Måns Zelmerlöw. 

Roger Argemí dedica una cançó a l’emergència 
sanitària que viu Igualada

CULTURA / LA VEU 

L’Aula Universitària d’Exten-
sió de la Gent Gran de l’Anoia 
(AUGA) estudia recuperar 
la programació del curs, que 
habitualment es feia a l’Ate-
neu Igualadí, a partir del pro-
per dilluns, a través de Canal 
Taronja Anoia. Segons que ha 
comunicat el seu president, 
Jaume Ortínez, s’estan ulti-
mant els detalls per que ja el 
dilluns vinent es puguin re-
prendre les sessions, a través 
de la televisió, en els horaris 
habituals.

Dilluns es 
recuperarà la 
programació 
d’AUGA des del 
Canal Taronja
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MÚSICA / LA VEU 

Després de gairebé un 
mes del llançament 
de la proposta del 

tenor i compositor igualadí 
Carles Prat, ja es pot escoltar 
el resultat del cor virtual que 
interpreta l’obra O sacrum, 
de Prat, en què han participat 
més de seixanta cantants.
Arran del confinament decre-
tat a mitjans de març a la Con-
ca d’Òdena i fruit de l’aturada 
de l’activitat, especialment per 
la part cultural,  Carles Prat va 
llançar a través de les xarxes 
socials, la proposta de realit-
zar, a través d’un cor virtual, 
la interpretació d’una peça 
del mateix autor, de manera 
col·lectiva però mitjançant 
l’enregistrament individual, ja 
que tothom estava aïllat a casa 
seva.
La proposta, que era oberta a 
tothom qui volgués participar, 
oferia un vídeo amb la parti-
tura general i l’àudio, així com 
quatre versions amb cadascu-
na de les quatre veus destaca-

des, per tal que al seguir amb 
auriculars per enregistrar la 
pròpia veu, fos més còmode 
pels participants. Tots els i les 
cantants, seixanta tres, van fer 
arribar el seu enregistrament 
de vídeo i veu, que s’han agru-
pat, editat i mesclat, per poder 
obtenir el resultat final. Daniel 
Prat, músic i germà del com-
positor, ha estat l’encarregat 

de la producció d’aquesta pro-
posta que a partir d’avui ja es 
pot veure i sentir.  (ENLLAÇ 
https://www.youtube.com/
watch?v=z4Z-iXYiR0o )
“Quan vaig llançar la proposta 
no sabia quina rebuda tindria 
ni què en sortiria, i la veritat és 
que ha estat tota una experi-
ència. Rebre vídeos de gent 
que no coneixes i que es fan 

seu el projecte és molt inte-
ressant i gratificant alhora. Per 
mi ha estat una experiència 
nova, mai abans havia fet mú-
sica d’aquesta manera” afirma 
el compositor igualadí.
Prat afegeix que “en un temps 
en que és incert saber quan 
podrem tornar a gaudir de 
concerts o de propostes musi-
cals, poder engegar un projec-

L’O sacrum virtual d’igualadí Carles Prat culmina amb 
més de seixanta participants

te d’aquestes característiques i 
que agafi forma, creixi i tingui 
un bon resultat, podent sentir 
una peça pròpia, és com un 
petit oasi personal en una si-
tuació tan complicada per la 
música i la cultura a casa nos-
tra”.
El bon resultat obtingut i la in-
quietud del compositor igua-
ladí per mantenir l’activitat 
musical i  combatre l’aïllament 
provocat pel COVID 19, l’han 
portat a treballar en una nova 
peça, escrita especialment per 
aquesta ocasió, per llançar en 
breu una nova proposta i que 
encara més persones puguin 
participar i formar part d’un 
segon cor virtual.

Veu la llum el resultat 
final del cor virtual 

impulsat pel compositor 
igualadí qur està apunt 

de llançar la segona 
proposta amb partici-

pació oberta

Si has d’u�litzar el servei, segueix aquestes recomanacions:

No l’u�lizis si et trobes malament, pertanys a un grup de risc, si has estat 
diagnos�cat amb coronavirus o si en tens símptomes.

� Man�ngues la distància de seguretat.

❌ Procura no seure davant d’una altra persona ni ocupar el passadís entre 
seients. Quan en sur�s, renta’t bé les mans.

A par�r de dilluns es reprèn, amb limitació 
de freqüència, el servei d’autobús urbà

L’Ajuntament distribuirà mascaretes entre 
les persones que s’han de desplaçar per 
anar a treballar

No es podran adquirir bitllets senzills, 
caldrà viatjar amb targeta mul�viatges



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Índia - Rajasthan”, una inexcusable mostra fotogràfica 
de la mà de la poblatana Neus Aguilera i Vilamajó

U n cordial agraïment a la Marta Bartrolí, 
per la proposta de dur a terme aquesta 
exposició, a més del reconeixement a 

l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt per inclou-
re aquesta mostra dins del calendari d’actes com-
memoratius del Dia internacional de la Dona, en 
l’àmbit de la Mancomunitat Conca d’Òdena; van 
ser el preàmbul per a inaugurar aquest magnífic 
viatge fotogràfic, “Índia - Rajasthan”, a la Sala 
d’Exposicions de l’esmentada població.
Aguilera, de sempre, sensibilitzada pel món de 
l’art, la pintura, el dibuix i altres pràctiques rela-
cionades amb la imatge, ha vist transcorregudes –
ja- dues dècades des del moment en què, amb una 
primera càmera de vídeo, va començar a editar 
muntatges audiovisuals en la línia del curtmetrat-
ge i del videoclip. En anys més recents, amb una 
càmera rèflex, va entrar en contacte amb la foto-
grafia; un art al qual de seguida va aficionar-s’hi 
no sense participar de diferents sessions teòri-
ques i sortides fotogràfiques, resultant mereixe-
dora d’alguns significats premis. Seguidament, 
tan sols fa tres anys, aquest entusiasme envers la 
fotografia, l’ha encaminat a ser presidenta, de la 
recentment inaugurada Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt.

Tanmateix, ha estat aquest passat 2019, l’any en 
què Aguilera ha pogut fer realitat un anhelat vi-
atge a l’Índia. Aquesta experiència, que l’ha cap-
tivada enormement, li ha deixat una immensa 
petjada força difícil d’expressar amb paraules; 
això és, i tal com ella manifesta, han de ser les 
fotografies les que millor testimoniïn l’essència 
de tot un territori –l’Estat de Rajasthan- que va 
arribar a recórrer; una naturalesa rural i urbana 
de l’Índia occidental que no difereix gaire de la 
idiosincràsia de tot el país. No obstant això, el Ra-
jasthan s’ha convertit en una de destinacions de 
més atractius turístics a causa de la bellesa de les 
seves ciutats i ciutadelles que són una declaració 
viva d’un atresorat passat històric i cultural.
Si bé -en la seva opinió- després d’un viatge per 
aquests confins és necessari un temps per a pro-
cessar totes les vivències, també ha precisat d’un 
oportú criteri selectiu per a escollir la trentena 
de fotografies que ha resolt presentar en aquesta 
mostra; un treball conscienciós que al cap i a la 
fi gairebé li ha convidada a  una altra manera de 

viatjar, una mena de segon viatge; ara sense estar 
darrere de la càmera sinó al davant de la seqüèn-
cia capturada.
Un atent recorregut fotogràfic per la mostra et 
descobreix fins a quin punt, Aguilera, temàtica-
ment ha sabut captar amb encert tots els sorpre-
nents escenaris que defineixen una Índia en la 
qual no ha exclòs a cap protagonista; ha estat la 
seva gent, doncs, el seu major reclam fotogràfic. 
En aquestes instantànies que escenifiquen situ-
acions, llocs, i alguns passatges humans referits 
al pes de la religió, de les tradicions i com no 
d’aquesta societat de castes preval una humanitat 
capaç de somriure, de ser amable i generosa; i és 
justament aquí on rau el veritable valor comuni-
catiu de cada retrat. De fet, el que s’obté de totes 
aquestes fotografies és una generosa capacitat de 
compartir i transmetre els més sentits estats de 
l’ànima, per part de l’autora, en la línia de seqüen-
ciar un mapa social on el color regala vida a una 
societat llargament castigada i on no és difícil de 
confondre el passat i el present, el natural amb el 
sobrenatural o si es vol amb el fantàstic.
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Abril
17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert.

18: Eleuteri i la seva mare Antia. 
19: Festa de la Divina Misericòrdia. Lleó IX, papa.

20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda.  
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham.

22: Caius; Soter; Agapit I, papa; Senorina 
23: Jordi, patró de Catalunya; Gerard; Adalbert  

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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El passat dilluns de Pas-
qua, vigília de la festa 
del Sant Crist d’Iguala-

da, moria Mossèn Josep Ari-
bau Riba, de 96 anys d’edat i 
71 anys de sacerdoci. Era el 
sacerdot més gran d’edat de 
tota la diòcesi de Vic.
Havia nascut a Igualada el dia 
10 d’agost de 1923 i va rebre 
l’orde sacerdotal el dia 22 de 
maig de 1949. Exercí el seu 
ministeri de prevere com a 
vicari mestre de la parrò-
quia de Santa Maria d’Artés 
(1949), ecònom de Santa Ma-
ria de Rubió i Sant Martí de 

Mor Mossèn Josep Aribau, capellà de 
l’església del Roser

Maçana (1950) i ecònom de 
Sant Jaume de Montpalau de 
Solsona (1955). Fou rector de 
Sant Pere de Jorba i encarre-
gat de Santa Maria de Copons 
(1984). Era capellà de l’esglé-
sia de Nostra Senyora del Ro-
ser d’Igualada (2001). Tot i 
jubilat des de feia molts anys 
de responsabilitats parro-
quials, s’ha mantingut actiu 
fins a les darreres setmanes.
Serà enterrat en la intimitat 
i la missa funeral en sufragi 
de la seva ànima se celebrarà 
quan les circumstàncies ho 
permetin.

La Setmana Santa dife-
rent, a causa del confi-
nament per l’epidèmia, 

ens porta a una Pasqua també 
diferent.
Aquest any, el Diumenge de 
Pasqua i els dies que el se-
gueixen amb les nostres tra-
dicions, els haurem de viure 
de manera distinta. Però no 
oblidem que és Pasqua. Tota 
la realitat de salvació, de joia, 
de vida que es renova, pròpia 
de l’esdeveniment pasqual, ens 
demana obrir els ulls de la fe i 
de l’esperança per a capir-la en 
profunditat.
Hem passat i estem passant 
dies difícils, de molta llui-
ta interior i exterior. Molts 
hem passat per la prova de la 
malaltia i, alguns, de la mort 
d’una persona estimada.
Tots, des del confinament a les 
llars, hem sofert la manca de 
llibertat per a sortir i per a fer 
el que teníem costum i neces-
sitat de fer. Molts de vosaltres 
també heu viscut amb dolor i 
perplexitat el fet de no poder 
celebrar els sants misteris en 
aquests dies sants de la Setma-
na Santa.
Preguem, i fem de part nostra 
tot el que sigui a les nostres 
mans, a fi que s’escurci aquest 
temps de prova.

Seria bo de pensar en altres 
generacions de persones que 
en aquesta mateixa terra, en 
altres temps, han viscut situ-
acions semblants. A causa de 
les guerres, la mort, la fam i la 
destrucció es van abatre sobre 
persones i famílies. Les pestes 
van afligir aquesta terra i la 
seva gent en moltes ocasions 
al llarg de la història. Ells, amb 
menys mitjans que nosaltres, 
van experimentar els flagells 
que sembraven malaltia, po-
bresa, mort. Una cosa els unia 
amb nosaltres: tenien fe en 
Jesucrist. I aquesta fe els va 
donar la força per a tornar a 
començar. La caritat cristiana 
es feia concreta, amb institu-
cions que han arribat fins a 
nosaltres. L’esperança en un 
futur obert els enrobustir per 
a continuar lluitant i fent un 
món una mica millor, on els 
més pobres poguessin veure 
alleujades les seves sofrences, i 
així poder tirar endavant.
La Pasqua cristiana ens porta 
la bona nova, sempre reno-
vada, de la resurrecció de Je-
sucrist. En la seqüència de la 
missa del Diumenge de Pas-
qua, trobem aquestes parau-
les: Surrexit Cristus spes mea 
(Ha ressuscitat Crist, la meva 
esperança). I aquest és el mis-

satge que ha de ressonar ben 
fort en aquests moments, com 
en tants de la nostra història: 
Crist és la nostra esperança 
viva. Amb Crist, mort i ressus-
citat, tenim l’esperança en els 
nostres cors. Amb Crist res-
suscitat se´ns obre un futur al 
davant. Amb ell, vencedor de 
la mort, l’horitzó de la nostra 
vida s’eixampla vers l’eternitat.
La resurrecció de Crist ens 
mostra clarament que l’Amor 
és més fort que la mort. En la 
lluita de la vida de tota perso-
na humana hi ha, de manera 
conscient o inconscient, un 
desig d’estimar i ser estimat. 
Però aquest desig sempre es 
troba amb el mur infranque-
jable de la mort. Solament en 
Jesucrist es fa realitat el que hi 

ha com a «somni» en el nostre 
cor: l’Amor que venç la mort. 
La Pasqua, doncs, ens aboca a 
una vida nova. El pecat, amb 
totes les seves realitats d’odi, 
egoisme, enveja, impuresa, 
cobdícia, ha estat derrotat 
per Jesucrist. Ell l’ha clavat a 
la creu i ens ha alliberat a no-
saltres del seu poder. La vida 
nova, la vida que s’obre pas en 
el món amb Jesucrist, ressus-
citat d’entre els morts, és la de 
la civilització de l’amor, com li 
agradava de dir a sant Pau VI. 
No hi ha cap altre futur que el 
d’una societat fonamentada en 
l’amor i la fraternitat.
La Pasqua diferent d’aquest 
any de gràcia del Senyor, 2020, 
ens porta clarament a l’espe-
rança. Ha ressuscitat Crist, la 
nostra esperança. Amb ell po-
dem mirar el nostre futur, i el 
de les nostres famílies i de la 

nostra societat, amb esperan-
ça. Solament una cosa molt 
important a tenir en compte: 
que tant de sofriment en el cor 
i en les vides de tantes perso-
nes no sigui en va! Que tots 
aprenguem les lliçons de veri-
table humanitat que ens portin 
a fer possible aquest món nou 
que brolla de Crist, mort i res-
suscitat. Ell ens ha alliberat del 
poder del pecat i de la mort; 
que no caiguem altra vegada 
en els mateixos errors: oblidar 
Déu i els altres. L’autosuficièn-
cia i l’egoisme no tenen futur, 
ja que ens menen a una vida 
en què no hi ha demà. Que no 
ensopeguem altra vegada en la 
mateixa pedra!
L’Església d’avui, com la de 
tots els segles, no té altre mis-
satge a proclamar que Crist 
que ha mort en la creu per 
salvar-nos i ha ressuscitat 
d’entre els morts per fernos 
justos.
«Per Crist i en Crist s’il·lu-
mina l’enigma del dolor i de 
la mort, enigma que, fora del 
seu Evangeli, ens aclapara.
Crist ressuscità, destruint la 
mort amb la seva mort, i ens 
donà la vida, a fi que, fills en 
el Fill, clamem en l’Esperit:
Abba, Pare!» (Gaudium et 
spes, 22).

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Surrexit Cristus spes mea



L’Otorrinolaringologia

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 
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• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica
• Concert amb les principals companyies asseguradores

Parlem amb el Doctor Josep Ramon Claramunt i Vives, Otorrinolaringòleg - N. Col. 30697

PIA PRAT / LA VEU

Ara mateix, la gent amb 
problemes respiratoris 
per què han de tenir es-
pecial precaució davant 

la problemàtica de la COVID-19? 

Dintre del grup de risc més elevat 
de patir aquest virus hi trobem la 
gent gran, i els que pateixen alguna 
malaltia de base, cardíaca, pulmo-
nar o d’immunitat.
La complicació més seriosa i greu 
és l’afectació dels pulmons, i pot 
arribar a ser necessària una intuba-
ció per ajudar a respirar. Per aquest 
motiu, les persones amb patologia 
respiratòria prèvia coneguda han 
de tenir més cura i protecció.

Quins consells donaria  a la gent 
que és al·lèrgica? Agreuja aquesta 
patologia amb el  risc d’agafar 
aquest virus?

No s’ha demostrat que la rinitis al-
lèrgica sigui un factor de risc per 
patir la COVID-19.
Difícilment la simptomatologia es 
pot confondre. La febre és freqüent 
(90% de casos) en el coronavirus, 
així com els símptomes gastroin-
testinals, cosa que no passa en 
les aŀlèrgies, en què predomina la 
congestió nasal, mucositat aquosa 
i esternuts en salves.
Els consells a donar a les persones 
aŀlèrgiques són els mateixos que per 

L’Institut és creat pel Dr. Josep Ramon Claramunt Vives, reconegut otorrinolaringòleg amb més de 20 anys d’experiència, i que desenvolupa, 
també, la seva activitat mèdica i quirúrgica en el prestigiós Centro Médico Teknon i a l’Hospital de Barcelona. La seva formació va començar 
a la Universitat Central de Barcelona (Facultat de Medicina de Reus) per després fer l’especialització a la Universitat Catòlica de Lovaina 
(Bèlgica) i, posteriorment, dur a terme un any d’estada al Centro de Especialidades Quirúrgicas de Madrid  amb el prestigiós Prof. Dr. Fer-

nando Olaizola. El seu recorregut acadèmic-professional li ha permès desenvolupar una competència multilingüística amb l’anglès i el francès.

a tothom, les mateixes mesures pre-
ventives i el seu tractament, que ja 
coneixen, en cas de crisi al·lèrgica.

Quins remeis casolans i per preven-
ció es poden fer? 
Per exemple, és cert que la vitamina 
C és bona per reforçar el sistema 
immunològic d’aquestes patologies?

De remeis casolans se n’ha parlat 
molt i molta gent hi diu la seva, 
però la realitat és que no n’hi ha 
cap demostrat efectiu per prevenir 
la malaltia. Entre tots aquests hi 
hauria les plantes medicinals, in-
fusions o coŀlutoris de farigola, ro-
maní, sàlvia... que tenen propietats 
antiinflamatòries i antisèptiques; 
les begudes calentes; l’alcohol i el 
clorit sòdic (derivat del lleixiu); 
gargarismes amb sal; medicines 

alternatives com l’homeopatia; su-
plements vitamínics.
Pel que fa la vitamina C tampoc 
s’ha demostrat que serveixi per 
tractar o prevenir el virus.
Si més no, si no tenim cap man-
cança alimentària ni de vitamines, 
sempre tindrem, no cal dir, un mi-
llor estat immunitari.

Les persones asmàtiques. També 
estan en risc. Per què? 

Les persones asmàtiques no tenen 
més risc que les no asmàtiques 
d’agafar el coronavirus.
De totes maneres el pacient asmàtic 
ha de ser encara més prudent, amb 
les mesures preventives, i és molt 
important que no deixi i mantin-
gui el seu tractament de base per 
a l’asma. El fet de no fer-lo o fer-

lo malament podria descontrolar a 
poc a poc la inflamació dels bron-
quis i fer que aquests fossin més 
susceptibles a les infeccions.

Com veu la situació ara mateix 
i en un futur proper? Ara hem 
començat també la primavera... 
període d’aŀlèrgies... Entenc que 
la cosa es complica, oi? 

Sembla que s’està arribant a una fase 
més estable de la infecció. Tothom 
té ganes que tot torni la normalitat, 
però no ens hem de relaxar i cantar 
encara victòria. El procés de nor-
malització serà lent, però penso que 
progressiu.
Quan es comenci a estabilitzar tot, 
la gent hauria de ser conscient i 
mantenir com un hàbit les mesures 
de prevenció i d’higiene que han ad-
quirit, a fi d’evitar noves reactivaci-
ons del virus a tan gran escala.
Amb el temps s’anirà sabent més so-
bre la COVID-19, per poder com-
batre-la millor fins arribar a una 
possible vacuna que ens permeti 
mantenir el virus molt més a ratlla, 
i recordar aquests temps com un 
malson.
Pel que fa la primavera i les aŀlèrgi-
es, ja he comentat en una anterior 
pregunta que crec que  no té perquè 
influir massa. Simptomàticament és 
fàcil diferenciar una cosa de l’altra, i 
tampoc  per ser aŀlèrgic  sembla que 
s’hagi d’estar en més risc.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 17:  LA CREU
P. de la Creu, 7

 DISSABTE 18:   MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 19: 

BAUSILI Born, 23 (9-22h)
JUVÉ

Av. Montserrat, 27
(22-9h)

DILLUNS 20:   ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 21:   TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 22:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 23:  SECANELL
Òdena, 84



Gerard Isanta /  
Director General de B-Grup

Natural de Manresa, té el despatx a Vilanova del Camí i viu a Mollerussa. Casat amb 2 filles 
de 8 i 11 anys. Director General de B-GRUP des de 2011. Diplomat en Empresarials i postgrau 
MBA. Amant del running i de reptes esportius arriscats: corredor d’ultra distància. Apassionat 
de la seva feina. Afirma: Qui pot acabar una ultratrail, pot aconseguir allò que es proposi.

B-Grup es diu també Begudes Igualada, SA,  és una em-
presa que té els orígens a Calaf. Com és que va decidir  
instal·lar-se a Vilanova del Camí?

Portàvem uns quants anys expandint-nos comercial-
ment. Necessitàvem una ubicació geogràfica per establir la nostra 
central logística, administrativa... i vam escollir Igualada per la seva 
situació d’estar al centre de Catalunya. No va ser fins a l’any 2000 que 
ens vam traslladar a Vilanova del Camí, doncs les instal·lacions se’ns 
havien quedat petites.

És una empresa especialitzada en el servei de productes per a 
l’hostaleria, restauració i particulars, que subministra begudes, 
alimentació, vins, licors, productes de neteja, congelats, matèri-
es primeres... Com els ha afectat el tancament obligat de tants 
clients a causa del confinament per l’epidèmia del coronavirus?

Doncs ha tingut una afectació molt important, el 85% de la nostra 
venda està concentrada al canal HORECA; llavors d’un dia per altre 
ens hem quedat sense cap client, i ens ha obligat a reinventar-nos 
en un temps rècord i posar focus en una altra tipologia de client 
diferent.

Sent una empresa de la branca d’alimentació i neteja industrial, 
han hagut de tancar vostès?

No. Puc afirmar orgullós que B-GRUP va obrir la persiana a l’octu-
bre de 1968, i no l’hem abaixada mai...  El que hem hagut de fer és 
un ERTO per al 80% de la plantilla i posar tot el focus comercial a 
retail (botigues), col·lectivitats i sobretot particulars.

Una de les característiques de les begudes, siguin de gran con-
sum o alcohòliques és la rotació. Han tingut problemes per fer 
entrar o sortir els seus productes durant el període de confina-
ment especial de la Conca? 

Molts... Quan van decretar confinament de persones, ens vam 
trobar que no deixaven sortir tampoc cap tipus de producte. Van 
ser 48 hores de negociacions molt angoixants fins que finalment el 
CECAT va acceptar la sortida de mercaderies.

És veritat he ha augmentat la compra de begudes alcohòliques 
aquests dies de confinament?

Una mica sí, sobretot les de baixa graduació: cervesa i vi. Quan la 
gent no pot consumir fora de la llar (hostaleria), una part del con-
sum es transvasa cap a la llar.

Tothom anticipa que els hotels i restaurants tardaran a recuperar 
el volum d’activitat normal. Què creu que caldria fer per ajudar 
el sector?

Caldrà fer un autèntic pla de xoc. Un Pla Marshall sectorial. L’hos-
taleria i el turisme són una part molt important de la riquesa naci-
onal i de l’ocupació. El canal quedarà devastat... cal una acció molt 
organitzada per part de tots els integrants de la cadena de valor 
d’HORECA.

Quina proporció, si es pot saber, tenen de les vendes de cada una 
de les seves branques?

Hostaleria ens suposa un 85% de la nostra facturació, un 9% és re-
tail, 4% col·lectivitats (sanitat) i un 2% particulars.

Tenen unes instal·lacions molt robotitzades, pensades per a 
grans clients. Poden donar un bon servei als particulars?

Sí, sens dubte... Pensa que les unitats de venda i les capacitats de-
mandades pels clients d’hostaleria s’han anat reduint els últims 
anys. El client cada cop ens ha exigit menys unitats d’entrega i 
menys capacitat.

Creu que les administracions ajudaran a la reconstrucció?

No tenen més remei. Ells han provocat una part important d’aquest 
desastre, actuant tard i malament. Cal un paquet d’ajudes de veri-
tat a tota la cadena de valor d’HORECA. Pensa que l’hostaleria i el 
comerç de proximitat són uns elements molt dinamitzadors de la 
societat, “donen vida” als carrers i barris. Jo personalment, sóc fan 
del comerç de proximitat i de tota la hostaleria independent.

Potser ens estem adreçant a un canvi de model social?

Doncs se n’està parlant molt d’un possible canvi de model de so-
cietat, alguns parlen d’una revolució social... Jo personalment sóc 
de l’opinió que poques coses canviaran quan estigui restablerta la 
normalitat. Sí que crec que hi haurà molta més conscienciació en 
matèries d’higiene i prevenció. Però francament, no veig cap revo-
lució social ni cap canvi important de comportament.

Quan diuen que l’alimentació i els productes de primera necessi-
tat estan garantits, vostè, que coneix de la vora el sector, creu que 
és una asseveració certa?

I tant! Sense cap mena de dubte. Aquest país té una capacitat fabril 
i un subministrament molt eficient. Des d’aquí vull fer un reconei-
xement als transportistes que fan entrega capil·lar, són també  uns 
herois.

Hi ha qui parla de la renda universal, però seria com acceptar 
que hi haurà molta gent que no tindria per viure o seria una fór-
mula per dinamitzar l’economia?

Renda universal = misèria per a tothom. Arribats a aquest punt, és 
el fracàs com a economia de mercat i com a societat.

Del Covid-19 se’n parla tant, que sembla que s’hauria de poder controlar. Però després de milers d’estudis dels millors especialistes, encara 
ni se sap com es comporta, ni com s’elimina. Deien que serien quatre casos mal comptats, d’una grip que desapareixeria amb el bon temps 
i tenim hospitals desbordats. Que rentant-se les mans n’hi havia prou i patim una pandèmia. Ara el focus s’ha posat en les residències 
d’avis, (llocs tancats, semblant el que ja s’havia vist en creuers o vaixells militars). Refiaven del confinament, però cuidadors i sanitaris hi 
entraven i els virus també. Els que tenen la responsabilitat de governar han de prendre decisions amb els seus pocs coneixements. I ho fan. 
Noves mesures i més soroll. Què ens explicaran demà? I la setmana vinent? Mascaretes? Test? Desinfectar? Controls militars i policials? 
Vigilància digital? Com no infectar-se? Vacunes? Com tornar a treballar? Transport públic? L’efecte ramat? Cap dels que estan al comanda-
ment mundial no s’esperava això. Ni a la Conca tampoc. Com sempre, improvisació, mentides, desinformació institucional, manipulació, 
diners, polítics, poder... Falsa aparença de control i seguretat. El virus potser sigui nou i canviï moltes coses, però n’hi ha que no canvien. 

“Quan treballem junts 
amb disciplina de grup, 

som imparables”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat
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Espai patrocinat per:


