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L’EDITORIAL

La unió fa la força
E ls alcaldes de la Conca d’Òdena estan 

donant tota una lliçó a l’hora de prendre 
decisions com a conseqüència de la situ-
ació derivada de la Covid-19. Més enllà 

dels conflictes polítics interns -evidents fa no res 
arran del projectat polígon de Can Morera- des 
que va imposar-se el confinament han estat contí-
nues les seves trobades 
i la coordinació és total, 
consensuant fins al dar-
rer detall l’elevat volum 
de missatges que s’han 
donat. 
Sabem que la intenció és 
continuar amb aquesta 
bona entesa davant les 
accions per combatre la 
crisi social i econòmica 
que ens ve al damunt. 
Alcaldes i alcaldesses 
del PDeCAT, PSC, ERC i independents no han 
posat per davant, almenys públicament, els colors 
polítics que defensen, just el contrari.
Ara els alcaldes han denunciat la poca fluïdesa 
de comunicació amb el Govern de Catalunya du-
rant el confinament perimetral. Quelcom del tot 
incomprensible, oi més quan precisament hi ha 

dues conselleres que són igualadines. Però, més 
enllà d’això, és de sentit comú tenir prioritat ab-
soluta per un racó de país que comptava amb la 
taxa de Covid-19 més alta d’Europa. Ens dol molt, 
també, que els alcaldes es queixin de no haver 
comptat amb el suport institucional necessari, 
especialment respecte la tramitació de les bai-

xes per als milers de 
treballadors afectats. 
Per acabar-ho d’ado-
bar, sabem d’algun 
error majúscul de les 
conselleries de Salut 
i Interior respecte als 
treballadors de fora 
de la Conca d’Òdena 
-la majoria, de l’Ano-
ia- que encara avui 
no tenen protegits els 
seus drets laborals...

És el moment d’estar units davant un enemic que 
encara no està vençut, perquè, com diu la dita, 
la unió fa la força. I cada dia observem actituds 
ridícules entre els governs de la Generalitat i de 
l’Estat, situacions que creen confusió i angoixa 
entre els ciutadans. És hora d’accions clares, con-
tundents, i de missatges clars. 

És el moment d’estar units 
davant un enemic que encara no 
està vençut. I cada dia observem 

actituds ridícules entre els 
governs catalans i espanyol.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Dani Prieto-Alhambra, profes-
sor de farmacoepidemologia de la 
Universitat d’Oxford, diu que “a 
principis de febrer hi ha a Cata-
lunya un excés de casos de grip, la 
qual cosa fa pensar que ja hi havia 
Covid-19  va arribar tres setmanes 
abans del primer cas oficialment 
detectat. Com no es feia cap res-
tricció ni control de moviments 
no és d’estranyar el que ha passat.”

Miquel Buch, conseller d’Inte-
rior, ha dit “no veu casual que 
l’Estat hagi enviat 1.714.000 mas-
caretes a Catalunya. A mi no em 
surt la divisió. Hem mirat d’on 
surt aquesta dada i no quadra res, 
ni per percentatges de població, 
ni de població activa o ocupada 

per províncies i territori català, 
ni si s’exclouen les persones que 
no podien anar a treballar avui 
perquè com que estem en un se-
miconfinament”.

Salvador Illa, ministre de Sa-
nitat, va reconèixer que “s’han 
hagut de retirar dues-centes mil 
mascaretes FFP2 defectuoses que 
s’havien enviat a Catalunya  mal-
grat que eren d’un proveïdor xi-
nès ser  autoritzat i que  complia 
tots els requisits de material per a 
ser comercialitzat en la Unió Eu-
ropea”.

Ursula von der Leyen, presiden-
ta de la Comissió Europea, ha dit 
“La falta de coordinació en l’aixe-
cament de les mesures restricti-
ves podria tenir efectes negatius 
en tots els estats membres i pro-
bablement derivar en fricciones 
polítiques”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, ha dit “Ningú enten-
dria que ara hi hagués eleccions 
o es posés una data. El govern 
concentra tots els esforços en la 
gestió de la pandèmia i treballa 

perquè el país en surti tan bé com 
sigui possible.”

Gabriel Rufián, portaveu d’ERC 
al Congrés dels diputats, ha dema-
nat al govern de l’estat recuperar la 
taula de diàleg. “El conflicte polí-
tic segueix vigent i la repressió no 
s’atura. Si cal obrir un nou temps, 
obrim-lo de veritat”

María Jesús Montero, ministra 
portaveu de l’executiu, ha respost 
explicant que “la taula no es pot 
reunir fins que s’hagi superat la 
situació actual i hem d’aferrar-nos 
al que ens uneix.”

Alba Vergés, consellera de Salut, 
ha dit “ens hem de ficar al cap que 
no tornarem a la normalitat mai 
més. Entrarem en una nova nor-
malitat que potser s’assemblarà al 
que hem viscut fins ara, però hi 
ha coses que canviaran” I sobre el 
desconfinament dels nens, ha dit 
que “el debat ja està obert. No es 
tracta d’anar al parc o agafar el 
transport públic, no és per fer fes-
tes infantils, sinó de poder passe-
jar a prop de casa per airejar-se”.

El rescat financer

Escoltem i llegim sovint que com a re-
sultat de la crisi que va començar l’any 
2007 i que encara no es pot donar per 
acabada, per tal d’evitar-ne la fallida els 
bancs espanyols van ser rescatats pel 
govern amb 65.000 milions de diners 
públics. Però aquesta afirmació és falsa 
i, per tant, les propostes que alguns fan 
a partir de la mateixa no tenen mas-
sa credibilitat. Així, és ben cert que si 
ara el govern disposés d’aquells diners, 
d’altra manera es podria gestionar la 
crisi general derivada de la pandèmia. 
Però basat en el mateix relat equivo-
cat, es proposa que, ja que els bancs 
suposadament van rebre aquells fons 
públics, ara haurien de ser les entitats 
financeres les que, en contrapartida, 
rescatessin la societat. El discurs pot-
ser sonaria bé si la informació del res-
cat financer fos certa. Però no ho és. El 
fet cert és que tot aquest relat parteix 
d’una informació equivocada.
No per anar repetint que els bancs van 
rebre 65.000 milions això passarà a 
ser veritat. No és cert que es rescatés 
la banca, i caldria que tots féssim un 
exercici honest de memòria. Es van 
rescatar, això sí, una sèrie de caixes 
d’estalvis, gairebé totes les existents 
excepte algunes que eren gestionades 
sota criteris estrictament professio-
nals; és el cas de la Caixa. Aquelles 
caixes, però, funcionaven sota una ne-
fasta gestió política, concedint crèdits 
que no es tornaven i finançant disba-
rats com, per exemple, aeroports que 
no han arribat a funcionar mai. Com 
que la majoria d’aquelles empreses es 
trobaven en fallida, el govern va deci-
dir rescatar-les, nacionalitzar-les i ven-
dre-les a tercers. Repeteixo, no es va 
rescatar cap entitat financera privada, 
sinó unes caixes d’estalvi que utilitza-
ven els partits per a lluïment personal 
dels seus dirigents i per fer-se favors 
entre ells. 
No sé si les entitats financeres haurien 
o no d’ajudar a resoldre la greu situa-
ció en la qual ens trobem a causa de la 
pandèmia; es tracta d’una decisió po-
lítica en el qual no hi entraré. Ara bé, 
tenint present que, en cas de fallida, els 
dipòsits de fins a cent mil euros estaven 
garantits pel Fons de Garantia Bancà-
ria, jo no les hagués pas rescatat. Allò 
va ser una decisió política vergonyosa, 
gens exemplar, i molts ens preguntà-
vem per què el govern salvava aquelles 
caixes i no, posem per cas, les merceri-
es. Però el fet és que amb aquella ope-
ració els polítics pretenien tapar-se les 
vergonyes d’una nefasta gestió pública. 
El rescat de les caixes en fallida va tirar 
endavant perquè els partits polítics en 
sortien beneficiats.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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A Càritas volem fer present la si-
tuació dels més vulnerables en 
aquests dies de Covid i ho fem 
a través del testimoni de l’Alba, 

la treballadora social de l’equip de Càritas 
Anoia Segarra.

Des de l’arribada de la Covid-19, a les nos-
tres vides tot ha canviat i ens hem hagut 
d’adaptar dia rere dia a una 
nova manera de fer en l’ac-
ció del treball social. Una 
nova manera de fer sense 
oblidar allò essencial de la 
nostra feina que com diu 
M. José Aguilar (catedràtica 
de Treball Social i Serveis 
Socials de la universitat de 
Castella la Manxa) és: “La 
buena práctica profesional es 
la que incluye dos elementos: 
la producción de relaciones, 
interacciones y vínculos so-
ciales y el fomento de una 
participación que reconoce a 
las personas atendidas el es-
tatuto de autores y coagentes 
(...)”.
És a dir, la nostra professió sempre ha es-
tat relacional. Aspectes com l’empatia ens 
permet compartir la fragilitat i vulnerabi-
litat en un procés de reconeixement mutu 
i d’aquesta manera, generar la confiança 
que ens portarà a reconèixer les capacitats 
i potencialitats de les persones que tenim 
al davant. És per això que el teletreball no 

ha disminuït la nostra presència, seguim 
acompanyant, gestionant i tramitant. La 
manera de ser-hi no és el que realment im-
porta; importa ser-hi.
Un altre aspecte fonamental que ens aju-
da a desenvolupar les tasques professionals 
diàries és el treball en equip, això ens porta 
a reorganitzar-nos, a desenvolupar la crea-
tivitat per no abandonar la responsabilitat 

que tenim, amb aquelles persones més vul-
nerables. Som servei essencial, així ho ha 
decretat l’estat i així ho hem assumit.
Donem resposta a les persones i famílies 
que ja anàvem acompanyant des de Càri-
tas, a aquelles que truquen per primer cop 
a la porta, i atenem a les que han sigut deri-
vades des d’altres serveis, ja sigui de l’àmbit 

sanitari o de l’administració pública. Tam-
bé intentem respondre a les demandes que 
ens arriben de les Càritas parroquials.
En aquest últim més, les peticions s’han 
centrat sobretot en la demanda d’ajudes 
bàsiques com són alimentació, farmàcia, 
butà, roba i roba de la llar. D’altra banda 
ens arriben persones, que es troben angoi-
xades per la incertesa de la situació i ens 

plantegen molts dubtes. Dubtes 
de persones i famílies que es tro-
ben en procés de desnonament, 
tràmits relacionats amb la do-
cumentació personal, preguntes 
sobre prestacions, empadrona-
ments, etc.
Seguim atenent a un sector de 
població majoritàriament indo-
cumentada, sense treball ni in-
gressos econòmics, que viuen en 
condicions precàries d’habitatge 
i que tenen moltes privacions 
materials. És per aquest motiu, 
que oferim pràcticament les ma-
teixes ajudes que fins ara, amb la 
dificultat afegida  per la convi-
vència amb la Covid-19.
Aquests dies Càritas Anoia-Se-

garra intensifica el seguiment de totes les 
persones i famílies que es troben en situ-
ació d’exclusió social i que per diferents 
circumstàncies, estan més exposades als 
efectes del coronavirus. Intentem transme-
tre un missatge de confiança i d’esperan-
ça perquè més que mai, ens necessitem els 
uns als altres. Tot anirà bé.  
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La Covid-19 des de Càritas 

Anoia-Segarra

Et sembla bé que s’estableixin horaris perquè els 
infants i adolescents puguin sortir al carrer?

 Sí 64,4%  No 35,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ALBA MEDINA
Treballadora Social / Caritas Anoia-Segarra



SERVEI D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES

El SEM han estat uns dels grans herois d’aquests dies, donant-ho tot 
per fer el trasllat de malalts, fer el cribatge a primera línia i tot en 
unes condicions molt dures per a tothom. Gràcies!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!
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JORDI PUIGGRÒS POLA
Mestre

L’iceberg

Aquesta setmana vaig 
decidir reviure la pel-
lícula Big Fish, de Tim 
Burton. Un fill que in-

tenta recuperar la relació amb el 
seu pare, greument malalt, des-
prés d’haver-se deixat de parlar 
a causa de les històries, poc cre-

ïbles, que el pare sempre li explicava sobre què 
havia viscut al llarg de la seva vida. Aquesta re-
conciliació per tal d’entendre 
qui és el seu pare i què és veri-
tat i què no d’aquelles històries, 
és l’argument principal d’una 
pel·lícula que fidelitza l’estil de 
Burton.
Al llarg d’aquesta, el director 
aconsegueix transmetre diver-
ses metàfores que ens ajuden, 
en part, a entendre algunes de-
cisions que es presenten al llarg 
de la vida. Estabilitat o aven-
tura, risc o seguretat, ambició 
o conformitat, són alguns dels 
dilemes que William Bloom, 
com a protagonista, explica al 
seu fill utilitzant llegendes que 
formen la història de la seva 
vida.
Durant aquests dies, el terme 
llegenda n’és un que em roda 
diverses vegades pel cap. Per una banda, ens pas-
sem el dia observant gràfics amb les seves llegen-
des corresponents els quals, per molt que supe-
rem aquesta epidèmia, ens hauran derrotat amb 
les seves tristes xifres. Per altra banda, també te-
nim les llegendes que els responsables ens han ex-
plicat fins ara. Històries plenes de veritat i, com a 
bones llegendes, plenes de mentida i fantasia. Ni 
tots som soldats ni, desgraciadament, hem perdut 
només vint mil persones.
Aquesta setmana que ve, els petits de la casa ja 
podran sortir al carrer a gaudir del Sol i la pluja i, 
paradoxes de la vida, aquesta vegada serà l’adult 
qui necessitarà un nen o d’una nena per sortir al 
carrer i no, viceversa. El dia 27 d’abril, els nens i 

les nenes del país seran els primers que podran 
tornar a gaudir gairebé 50 dies després, d’una pas-
sejada d’oci.
I ho faran en un clima especialment desconcer-
tant per ells. Són molts els professionals, experts, 
sindicats i mestres que han participat en la para-
l·lela epidèmia d’opinió que estem vivint. Alguns 
reclamaven la tornada a l’educació lectiva al juny i 
juliol. D’altres, que fins al setembre no seria segur 
tornar. I, aquesta setmana, el Conseller Bargalló 

ha dit que, depèn de com, la tornada a les classes 
lectives haurà d’anar més enllà del setembre, en 
alguns cursos.
Molta informació. Molta opinió. Poca determi-
nació. Segons la Secretària d’Ensenyament Núria 
Cuenca, els alumnes esperen que el mes de juliol 
hi hagi Casals d’Estiu per a tothom però, d’altra 
banda, segons Bargalló no sabem si serà segur 
que els alumnes tornin a les escoles al setembre.
Poca coherència. Poca claredat. Molta confusió. 
Potser, parlem massa.
I mentrestant, els i les alumnes - tot i la seva cur-
ta edat - estan vivint una de les experiències més 
significatives que, esperem per la seva salut, vis-
quin al llarg de la seva vida. Aquests petits estan 

veient la importància de la sanitat 
pública, estan veient com la na-
tura que ells coneixien, està re-
primida i deteriorada a causa del 
nostre dia a dia. Les nenes i els 
nens estan veient la importància 
que té conviure cada matí i cada 
tarda amb els seus companys de 
classe. Ensenyar i conscienciar de 
tots aquests factors, en una situ-
ació normal, duria a les escoles, 
molt més temps del que ho està 
fent aquesta epidèmia. I el valor 
d’aquest aprenentatge, crec que és 
incalculable i l’hem de valorar.
Ja en els últims dies de William 
Bloom, el seu fill s’asseu a la vora 
del llit per explicar-li la frustració 
que té a l’intentar saber qui coi és 
el seu pare. Ell li explica que el 

que sent, és comparable a un iceberg. Les llegen-
des que sap, per ell són el petit tant per cent que 
es veu flotant a l’aigua i, per tant, sap que tot el 
que amaga Bloom entre tanta fantasia, la resta de 
gel enfonsat sota l’aigua, és molt més del que real-
ment li ha explicat fins ara.
Dilluns que ve, els petits respiraran l’aire fresc 
que el confinament ens ha regalat i de què feia 
tants anys que les ciutats no gaudien. Dilluns po-
dran acompanyar a passejar la mascota i agafar 
aquell camí de sorra que, de tant en tant, agafen 
per escapar de l’asfalt. Dilluns, els nens i les nenes 
sortiran al carrer i, qui sap, si ens podran ajudar 
a veure i explicar com n’és, realment de gran, l’ice-
berg que amaguen les llegendes d’aquests dies. 

Aquesta setmana que ve, els petits de 
la casa ja podran sortir al carrer a 

gaudir del Sol i la pluja i,
paradoxes de la vida, aquesta vegada 
serà l’adult qui necessitarà un nen o 

d’una nena per sortir
al carrer i no, viceversa.
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Manllevo als sectors 
més radicals de 
l’independentis-
me, la frase que 

encapçala aquest escrit. Ho faig 
des de la consciència que fins ara 
no he estat tan radical com molts 

joves, però que a partir de la tragèdia del corona-
virus, el nostre pensament ha de canviar com un 
mitjó.
El coronavirus ha estat, per a molts catalans, el 
punt i final a una vida a la qual quedava enca-
ra moltes coses per viure, molta experiència per 
aportar i sobretot tenien dret a viure amb tran-
quil·litat el que els quedés de vida. La pitjor part 
l’han patit les persones grans que vivien en algu-
na de les residències geriàtriques, que s’han vist 
desbordades per un problema sanitari que cap 
autoritat –ni nacional ni estatal- ha sabut donar 
resposta. I malgrat això, a poc a poc el personal 
assistencial ha anat trobant remeis a base d’esforç, 
sacrifici i no pas poques infeccions per manca de 
material de protecció.  
Quan finalment aconseguim superar el coronavi-
rus, ens quedarà encara un altre virus coronat que 
literalment ens està xuclant la sang. Si el 3 d’oc-
tubre del 2017 el fill del lladre ens condemnava 
als catalans a la violència estatal, en el seu recent 
discurs en plena pandèmia, deixava a la seva sort 
al conjunt del poble espanyol.

Mentrestant, a Las Cortes, PP, Vox, Ciudadanos i 
PSOE vetaven per tres vegades una comissió par-
lamentària per a investigar els “negocios” del pu-
tero mataelefants. Uns negocis que indiquen que 
l’excap d’estat té una fortuna de milers de milions 
d’euros en paradisos fiscals, pels quals no ha pagat 
ni un euro en impostos.
Que tot això hagi passat mentre la sanitat ha estat 
a punt de col·lapsar per manca de pressupost, cla-
ma al cel. Per això –i per les retallades prèvies en 
sanitat que tots els partits de govern han fet- crec 
que hem de superar els partits polítics i comen-
çar a enderrocar un estat que no es preocupa de 
la vida dels ciutadans, ans al contrari. Posen per 
davant “el buen nombre” del Rey i dels seus minis-
tres, a la salut dels ciutadans.
On s’ha vist que un militar carregat de medalles 
-on dimonis les haurà guanyat?- ens tracti com 
a cretins i digui que gràcies a haver recuperat 30 
quilos de “naranjas y limones” estem més a prop 
de vèncer la pandèmia?
Quan amb no poques vides sacrificades puguem 
vèncer el coronavirus, ens hauríem de posar ra-
dical i seriosament a la lluita contra el virus coro-
nat, tota la seva paràsita família i contra els partits 
–d’aquí i d’allà- que li donen suport, perquè si no 
acabem amb el virus coronat, quan vingui una al-
tra pandèmia, si ens agafa sent encara “una región 
espanyola” ni com a poble ni com a persones, so-
breviurem.
Ni oblit, ni perdó.... ni rendició. Ens hi va la vida.  

On s’ha vist que un militar carregat 
de medalles –on dimonis les haurà 
guanyat?- ens tracti com a cretins?

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Ni oblit ni perdó Els noms (i II)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

I avui, de la L a la Z, els noms 
que faltaven dels “Millors 
esportistes igualadins del 
1939 al 64”. Joan Llansana 

Torrents. Cognom de referència 
escaquística, amb el seu germà 
Francesc. Campió d’Igualada en 

les temporades 54/55, 55/56 i 59/60. Un triomf re-
llevant, exòtic, va ser proclamar-se campió d’Espa-
nya, en categoria A, d’escacs per correspondència. 
Salvador Llorach Aribau. Ell, la seva guitarra i la 
bicicleta Gaviota, constitueixen unes de les més ro-
màntiques i peculiars imatges: 7.000 quilòmetres re-
corrent Europa. Participà en curses en pista. Practicà 
muntanyisme i escalada. Lluís Marimon Farriol. De 
Vilanova del Camí. Practicant del més ampli i dilatat 
historial de l’atletisme anoienc. Rècords comarcals 
des dels 400 als 5.000 metres. Sotscampió provinci-
al. Participà en campionats d’Espanya. Medalla de 
la ciutat d’Igualada al Mèrit Esportiu. Jordi Mata 
Ribera. Un dels més reconeguts noms que han pas-
sat per les files del Club Natació Igualada. Versàtil: 
com a nedador, waterpolista o jugador de bàsquet. 
L’estampa de Mata va ser la d’un esportista nat. Ni-
colau Méndez Soriano. L’hoquei sobre patins, ha 
estat l’esport igualadí d’equip que més alt ha arribat 
en les màximes divisions espanyoles. I “Nico” Mén-
dez n’era figura indiscutible. Jugà amb Espanya uns 
mundials enfront Egipte. Pau Muntadas Gabar-
ró. L’escaquista que en més ocasions ha defensat el 
club local. Sis vegades campió d’Igualada. Amb un 
joc eminentment posicional, amb sentit pràctic i fi-
nament estratègic. Eugeni Padró Juvé. De la Pobla 
de Claramunt. Atleta doblat de fubolista. Començà 
amb l’atletisme i aconseguí la millor base per jugar a 
futbol. Un porter excel·lent. Jugà molts anys a Terce-
ra Divisió amb el C.F. Igualada. Àgil i espectacular. 
També amb el Reus, però una lesió estroncà la seva 
carrera ascendent. Salvador Palmés Padró. Capità 
de l’Igualada Hoquei Club, durant anys. Amb joc 
fred, precís, posicional, no exempt de passió, molt 
viril, molt personal, es guanyà el favor de l’afecció. 
Esdevingué mirall d’aquest esport, i contribuí com el 
que més als  èxits del club. Josep Prats Riba. Una de 

les màximes figures de la natació igualadina. Costa 
de condensar el seu historial en poques ratlles. La 
seva activitat va néixer a l’avantguerra. El 1939 va 
anar a viure a la Ciutat Comtal i fitxà pel C.N. Barce-
lona, fins l’any 1944 en què reingressà al C.N. Iguala-
da. I nedant aquí, guanyà el campionat de Catalunya 
en els 1.500 metres lliures. Agustí Rodríguez Orts. 
Natural de Vilanova del Camí. Ciclista. Participà, a 
Roma, en els campionats del món “amateurs”. I en 
cinc campionats espanyols de fons. A Madrid, en els 
campionats d’Espanya, defensà els colors de la regió 
catalana. I premis, i més premis... Francesc i Josep 
Seva Bernabeu. Germans bessons, dels quals, per la 
seva singularitat, bé que es poden unir les mini-bio-
grafies. Tots dos eren ferroviaris, i en hores disponi-
bles practicaven atletisme en carreres de gran fons i 
en “cros”. També, en ciclisme, van arribar a participar 
en una Volta a Catalunya. Sempre junts. Coneguts i 
animats per l’Anoia de l’esport. Joan Vives Corona. 
El popularíssim “Ressaca”. Jugador desconcertant, i 
apassionadament discutit. Amb grisos i blancs,  la 
seva carrera futbolística és una de les més brillants i 
meritòries que registra la història del C.F. Igualada. 
Com a davanter són recordats els seus espectaculars 
gols de cap. Com a migcampista el domini del cen-
tre del camp. I com a defensa, la serenitat dintre de 
l’àrea. De juvenil jugà amb el Barça i l’Espanyol.       
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NRI: 3361-2020/09681.

Ara més que mai, hem d’estar amb els sanitaris. Per aquest motiu, 
participem en un fons d’UNESPA a través de VidaCaixa per protegir-los 
pel que fa a la COVID-19.

Amb aquest fons es crea una assegurança de vida i hospitalització, 
pensada per a tots els que cuiden la nostra salut i la dels que estimem.

A CaixaBank continuarem estant al costat  
dels nostres clients i de tota la societat.

AMB ELS
QUE ENS 
CUIDEN

#AMBTUARAMÉSQUEMAI
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Els alcaldes de la Conca d’Òdena, reunits a l’Ajuntament d’Igualada.

La darrera setmana 
s’han comptabilitzat 31 

morts, respecte els 
90, 50 i 40 de les 
últimes setmanes

La mortalitat actual a la Conca, dues vegades menor 
que durant la darrera setmana del mes passat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a mortalitat per Co-
vid-19 està disminuint 
de manera clara a la 

Conca d’Òdena en relació als 
primers dies del confinament. 
Segons que ha explicat aquest 
dimecres l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, la darrera set-
mana han perdut la vida en els 
quatre municipis un total de 
31 persones, encara molt per 
damunt de la mitjana, però a 
molta distància de les 90 que 
van morir en la darrera setma-
na de març. Des de llavors, les 
dues setmanes següents han 
traspassat 50, 40 i 31 persones, 
respectivament.
L’alcalde també ha explicat que, 
des que va començar la crisi 
de la Covid-19, han mort a la 
residència Pare Vilaseca un to-
tal de 30 persones, onze d’elles 
amb un positiu confirmat. “Po-
dem dir que comencem a veu-
re la llum al final del túnel”, ha 
dit Castells.

Moviments respecte la trami-
tació de les baixes ILT
Prop d’un miler de persones de 
la Conca estan afectades greu-
ment per no rebre els ingressos 
de les seves baixes per causa de 
força major, ja que encara no 
s’ha resolt la seva tramitació. 
Ara, però, “sembla que ara hi 
ha moviments després de la 
pressió que hem fet els alcaldes 
dels quatre municipis afectats”, 
ha dit Castells. “Esperem que 
en els propers dies es pugui re-
soldre”. 
El cert és que els alcaldes de la 

Coronavirus a l’Anoia

Conca d’Òdena ja es van mos-
trar preocupats i crítics tot de-
nunciant “falta de comunicació 
amb el Govern”.

Manca de comunicació 
amb la Generalitat
Els quatre alcaldes han lamen-
tat la falta de comunicació 
“fluida” entre ells i el Govern 
durant el confinament peri-
metral. Segons lamenten, en 
alguns moments s’han sentit 
“abandonats”, i reclamen més 
suport institucional. En aquest 
sentit, denuncien que encara 
no s’hagin resolt les baixes dels 
treballadors afectats i que no 
es facin testos massius a tota la 

població de la Conca d’Òdena, 
una mesura que fa setmanes 
que exigeixen per la situació 
“excepcional” d’aquest territo-
ri.
Els alcaldes continuen reu-
nint-se cada setmana per valo-
rar conjuntament la situació de 
la zona.
En declaracions a l’ACN, tots 
ells lamenten que, durant la 
crisi, la comunicació amb el 
Govern no ha estat “suficient-
ment fluida”. “Ens vam assa-
bentar del confinament i del 
desconfinament molt poca 
estona abans que es fessin efec-
tius, sense cap marge de mani-
obra”, ha lamentat l’alcalde de 
Santa Margarida de Montbui, 
Jesús Miguel Juárez.
En aquest sentit, denuncien 
que encara no s’han resolt les 
baixes dels treballadors afectats 
pel confinament perimetral, i 
també que no es facin els tes-

tos massius a tota la població 
tal com porten reclamant des 
de fa setmanes. “El departa-
ment de Salut ho té tot aturat. 
Demanem a la Generalitat que 
estigui al costat de la Conca 
d’Òdena, ens cal un suport ins-
titucional que ara no veiem”, ha 
assegurat l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells.
Per a Castells, no es tracta 
d’una qüestió política, sinó que 

és un tema burocràtic i “de sen-
tit comú”. “No s’hi han posat 
amb el suficient entusiasme”, 
ha lamentat.
Els alcaldes coincideixen en el 
fet que el confinament perime-
tral de la Conca d’Òdena va ser 
una bona mesura que ha per-
mès “salvar vides”.
Pel que fa al desconfinament, 
tot i que en un principi adme-
ten que es va veure “precipitat”, 
15 dies després consideren que 
ha estat correcte. “Segurament 
no va ser una mesura desen-
certada, ja que hi havia altres 
municipis com, per exemple, 
Jorba, molt afectats, i això els 
obligava a ells fer desplaça-
ments més llargs”, ha explicat 
l’alcaldessa d’Òdena, Maria 
Sayavera.
Després de l’emergència sanità-
ria, tots quatre alcaldes temen 
les conseqüències econòmi-
ques que pot suposar la crisi 
del coronavirus en un territori 
“tradicionalment ja tocat”. Per 
això, reclamen, “mesures ex-
cepcionals per a un territori on 
han passat coses excepcionals”.

MORTALITAT A LA CONCA LES ÚLTIMES SETMANES

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

professionals 
que ho feu possible



Riera de Carme, al seu pas pel poble.

El director assistencial 
de l’Hospital diu que 

l’ocupació del centre és 
mitjana, i s’ha obert 
un quiròfan per a fer 

intervencions com 
cataractes o pròtesi

Intenses pluges 
a tota la comarca
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REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada ha de-
cidit posposar fins a 
nova data la celebració 

de la 67a edició de FirAnoia, 
prevista pels dies 5, 6 i 7 de 
juny, la fira multisectorial que 
cada any omple els carrers del 
centre d’Igualada amb més de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l desconfinament peri-
metral de la Conca 
d’Òdena, ara fa 15 dies, 

no ha tingut com a conse-
qüència cap rebrot important 
de casos de covid-19 positiu 
a l’Hospital d’Igualada. Així 
ho ha assegurat a l’ACN el di-
rector assistencial del centre, 
Joan Miquel Carbonell, qui 
ha dit que això era una de les 
qüestions “que més es temia”. 
Per altra banda, Carbonell ha 
explicat que l’Hospital d’Igua-
lada ha detectat un augment 
dels casos a urgències però no 
per coronavirus, sinó per al-
tres patologies com, per exem-
ple, infarts, ictus o apendicitis. 
“És difícil saber què passava 
abans amb aquestes patologi-
es, probablement algunes es 
passaven a casa. Això vol dir 
que ara s’està recuperant la 
confiança en l’Hospital i en el 
sistema”, ha subratllat.
La situació de l’Hospital 
d’Igualada sis setmanes des-
prés de l’inici del brot de coro-
navirus està controlada. L’ocu-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a comarca va viure in-
tenses pluges els dar-
rers dies, per la llevan-

tada que va cloure ahir. Aquest 
és un resum provisional de les 
precipitacions recollides a la 
xarxa AnoiaMéteo des de dis-
sabte:
- 195mm al Xaró (La Pobla), 
dels quals 126mm tan sols di-
marts.
- 162mm a Carme.
- 155mm al Coll de la Llebre 
(Llacuna)
- 154mm a Pinedes de l’Ar-
mengol (La Torre)
- 142mm a la Llacuna (poble)
- 129mm a Vallbona d’Anoia.
- 115mm a Montbui poble.
- 99mm a Igualada Sud.
- 94mm a la Beguda Alta.

- 84mm a Igualada nord.
- 75mm a Pujalt i Veciana.
- 73mm a Calaf.
- 68mm a Rubió.
Les dades properes a on va ha-
ver-hi l’esllavissada a la línia 
dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat entre la Pobla i Capella-
des han estat molt abundants 
i van superar en alguns casos 
els 100mm tan sols dimarts. 
És previst que avui es recuperi 
el servei de ferrocarril entre 
Igualada i Piera. Mentrestant, 
s’ha fet en autobús.
En general sembla que s’han 
omplert bé els aqüífers.
Segons dades de l’ACA el cabal 
del riu Anoia va arribar a ser 
de 21m3/segon dimarts a la 
tarda a la pobla de Claramunt 
quan normalment és de 1 o 
menys.

La fi del desconfinament perimetral no ha ocasionat 
cap rebrot del Coronavirus

FirAnoia i Maqpaper, ajornades
150 expositors. Així mateix, 
també ha acordat posposar 
l’onzena edició de la Fira in-
ternacional Maqpaper que 
s’havia de celebrar els dies 
17 i 18 de juny al recinte mo-
dernista l’Escorxador, i que ja 
tenia més d’una quarantena 
d’expositors confirmats.
L’alerta sanitària provocada 

per la pandèmia de la Co-
vid-19 i la incertesa sobre 
com es durà a terme el pro-
gressiu desconfinament, ha 
fet que Fira apostés per en-
darrerir aquests dos certà-
mens fins al segon semestre 
de 2020, sempre que les con-
dicions sanitàries i legals ho 
permetin.

pació de les UCI continua sent 
alta -14 dels 16 llits-, però el 
centre ha agafat múscul des-
prés d’unes setmanes “dures” 
en què pràcticament va arri-
bar al col·lapse.
El seu director assistencial, 
Joan Miquel Carbonell, ha 
admès que el desconfinament 
perimetral que es va fer el 
passat 6 d’abril feia patir per 
possibles rebrots importants, 
però ha assegurat que això 
no ha passat. En declaracions 
a l’ACN, Carbonell ha valorat 
molt positivament la mesu-
ra que va suposar el tanca-
ment de la Conca, i ha dit que 
aquesta decisió va “contribuir 
a que, des de la Conca, no s’ex-
pandís el virus més del ja esta-

va expandit a Catalunya i que, 
per tant, no hi haguessin més 
casos a tot el país”.

Més pacients a urgències
Carbonell ha explicat que l’ac-
tivitat a l’Hospital es recupera. 
“Ara estem en una ocupació 
mitja i, per tant, es podria fer 
front a més activitat”, ha asse-
gurat. En aquest sentit, es pre-
veu reobrir un quiròfan per 
poder dur a terme les operaci-
ons programades com pròtesis 
o cataractes que van quedar 
aturades la setmana del 9 de 
març.
Per altra banda, el director as-
sistencial del centre ha explicat 
que estan creixent les urgènci-
es per altres casos que no són 
coronavirus, com per exemple 
ictus, infarts o apendicitis. Se-
gons ha dit, això vol dir que 
s’està recuperant la confiança 
en el centre. En aquest sen-

tit, Carbonell assegura que al 
centre no hi ha risc de contagi, 
ja que s’han creat circuits di-
ferents per a les persones amb 
Covid positiu i les que no.
Pel que fa als professionals, el 
centre va arribar a tenir 330 
de confinats en una plantilla 
de prop de 900. En l’actualitat, 
només n’hi ha 62. 
D’altra banda, l’Anoia registra 

una taxa del 61,1 de casos po-
sitius confirmats. A 18 d’abril, 
hi havia registrats 744 casos, 
segons dades del departament 
de Salut de la Generalitat. La 
xifra més alta continua cor-
responent a Montbui, amb 
una taxa de 88, seguida a poca 
distància per Vilanova (83,1), 
Igualada Nord (78,3) i Cape-
llades (77,3).
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REDACCIÓ / CRISTINA ROMA 

Marisa Vila i Berzosa 
és la regidora d’En-
senyament, Uni-

versitat i Joventut d’Igualada. 
Llicenciada en Filologia His-
pànica i professora d’Educació 
Secundària.
Amb ella parlem de com es 
troba el món educatiu a la ciu-
tat en aquests moments excep-
cionals que estem vivint i com 
enfoca els esdeveniments d’un 
futur proper.

Des de la setmana passada tot 
els centres educatius de Ca-
talunya han començat el ter-
cer trimestre, encara que de 
manera telemàtica. A la nos-
tra ciutat s’ha pogut engegar 
amb una certa “normalitat”?
Quan des d’abans de Setmana 
Santa es va avisar que al tercer 
trimestre continuaria el curs 
telemàticament, el departa-
ment d’Educació ha anat do-
nant orientacions als centres, 
encara que la realitat del dia 
a dia fa que el centres s’han 
d’anar adaptant al seu alumnat. 
Un dels reptes és l’accés a la 
tecnologia digital, és a dir que 
cap nen o jove es quedi enrere 
per no tenir dispositiu o con-
nectivitat a internet. Per això 
des del Departament es va fer 
una diagnosi de les necessitats, 
començant sobretot per aquells 
alumnes que acaben etapa edu-
cativa aquest curs. Als munici-
pis se’ns va encomanar que vet-
lléssim perquè tots els alumnes 
tinguessin les mateixes possi-
bilitats per complementar la 
dotació que fa el departament 
d’Educació de la Generali-
tat. Això no és fàcil, a Iguala-
da treballem amb 20 centres 
educatius. Per altra banda, les 
mesures sanitàries decretades 
pel Procicat fa que no es pugui 
accedir als centres educatius 
a buscar material i tot això fa 
que el procés no sigui tan ràpid 
com voldríem. El departament 
ja té a punt els paquets digitals, 
l’Ajuntament d’Igualada també 
ja tenim un nombre de con-
nectivitats preparades per lliu-
rar. Els dispositius electrònics 
estan als centres i voluntaris  
de Creu Roja o d’alguna de les 
ampes de les escoles recolliran 
els dispositius i els repartiran a 
les llars que els necessitin. La 
coordinació entre tots els ac-
tors que intervenen és bàsica i 
fonamental: centres educatius, 
serveis socials, Creu Roja, Cà-

ritas i la regidoria estem en es-
tret contacte per tal que tots els 
alumnes tinguin les mateixes 
oportunitats.
També des de la regidoria 
d’Educació estem preparant 
uns paquets de material escolar 
bàsic (llapis, bolígrafs, gomes, 
blocs de fulls...) per lliurar-los 
a famílies de nens d’Infantil i 
Primària que no tenen aquest 
material a casa i que els centres 
educatius han detectat.

L’avaluació d’aquest tercer tri-
mestre ha estat controvertit 
i poc clar. Com s’ha resolt? 
Serà avaluable i com s’avalu-
arà?
D’aquí a uns dies, des del de-
partament d’Educació es do-
naran unes instruccions per al 
final de curs. Pel que fa a la ter-
cera avaluació, les tasques que 
es van donant als alumnes han 
de ser tasques que permetin 
que continuïn vinculats al cen-
tre educatiu, al ritme escolar, 
però des del primer moment 
es va dir que totes aquestes 
tasques no haurien de ser pe-
nalitzadores. Els centres han de 
seguir motivant i acompanyant 
els alumnes en les tasques. Les 
circumstàncies actuals fan que 
no es pugui demanar el mateix 
als alumnes que si estigues-
sin en les classes presencials a 
l’aula i les valoracions han de 
ser en positiu. Els cursos on hi 
pot haver més preocupació són 
a 4t d’ESO i a 2n de Batxille-
rat, perquè són finals de cicle, 
però cal tenir en compte que 
els mestres ja saben el nivell 
de cada alumne i es poden fer 
tasques que d’alguna manera 
siguin avaluables. S’ha de ser 

molt sensible a les circumstàn-
cies i a les individualitats, fent 
una avaluació personalitzada, 
de molt acompanyament i mai 
penalitzadora.

Els nois i noies que estan fent 
2n de Batxillerat estan molt 
preocupats per la selectivitat. 
Quan es farà i quines modifi-
cacions tindrà?
La selectivitat, segons les da-
tes que estan publicades, es 
farà el 7, 8 i 9 de juliol, un mes 
més tard del que estava pre-
vist, però estan  supeditades a 
possibles mesures que puguin 
adoptar les autoritats compe-
tents en relació a la Covid-19. 
Aquesta selectivitat serà, se-
gons explica la pàgina web del 
Consell Interuniversitari de 
Catalunya (a la qual emplaço 
a tots els estudiants de Batxi-
llerat a entrar-hi per consultar) 
es proposa una selectivitat més 
flexible a l’opcionalitat, i això 
vol dir que en comptes de triar, 
en els exàmens, l’opció A o B,  
es proposaran diversos enun-
ciats perquè els alumnes ma-
teixos puguin evitar el temari 
que no s’ha pogut fer a classe; 
això és degut a que els centres 
educatius tenen autonomia per 
organitzar el currículum com 
creuen millor i per tant no tots 
els centres, a hores d’ara, han 
donat les mateixes parts del te-
mari. Jo recomanaria als estu-
diants de 2n de Batxillerat que 
continuïn mirant els models de 
proves que tenen d’altres anys, 
perquè el model serà semblant 
i encara que hi haurà més opci-
ons, l’estil no canviarà.

Els alumnes que estan fent ci-

cles formatius i encara han de 
fer pràctiques, com s’ho hau-
ran de fer?
Els centres que fan Cicles for-
matius ja han rebut instrucci-
ons sobre com avaluar les pràc-
tiques. Els alumnes d’aquests 
centres segurament ja n’estan 
informats, però a grans trets 
podem dir que aquells alum-
nes que ja han fet 220 hores 
de pràctiques, que és el mínim 
establert, la Junta d’avaluació 
ja pot considerar l’aprovat. Si 
no s’han fet aquestes hores es 
poden fer diverses opcions, se-
gons se m’ha informat des de 
la Direcció de l’Institut d’FP 
Milà i Fontanals. Si es creu 
que es pot tornar a fer pràcti-
ques abans d’acabar el curs, es 
pot ampliar l’horari d’aquestes 
pràctiques; si no es pot fer, les 
pràctiques es poden completar 
Amb la realització d’un projec-
te complementari d’un mínim 
de 20 hores o bé hi ha altres op-
cions. En cas d’impossibilitat 
d’aplicar qualsevol de les op-
cions serà la Junta d’avaluació 
qui pot prendre les decisions 
que consideri pertinents per a 
cada alumne.

Un altre punt de preocupa-
ció per a pares és el procés 
de preinscripció sobretot en 
els casos de canvi de cicle. Se 
saben dates i com es durà a 
terme?
No hi ha dates encara perquè 
de moment l’estat d’alarma és 
fins el dia 9 de maig i els trà-
mits administratius estan atu-
rats. Per altra banda des de la 
Departament d’Educació s’està 
estudiant de quina manera es 
podrà fer aquesta preinscripció 
perquè tothom hi pugui acce-
dir en igualtat de condicions. 
El conseller Bargalló va dir que 
aquesta preinscripció havia de 
ser el maig, perquè el curs al 
setembre pugui iniciar-se amb 
una certa normalitat, tot i que 
de cara al començament de 
curs hi una incertesa de com 
serà, de quines directrius ens 
donaran a nivell  de prevenció 
sanitària. Si les dates de preins-
cripció s’allarguen en el temps, 
la data de principi de curs tam-
bé es pot veure modificada, 
però això pot canviar d’aquí 
uns dies, depenent de com vagi 
evolucionant tot plegat.

Un dels altres col·lectius de 
l’ensenyament és el Centre de 
Formació d’Adults. Com els 
afecta aquesta situació?

En aquest centre hi ha diver-
ses tipologies d’alumnes, n’hi 
ha que estaven preparant les 
proves de graduat en ESO, d’al-
tres que es preparaven per fer 
les proves d’accés a cicles de 
grau mitjà... i sobre les dates 
d’aquestes proves no se sap res. 
Al centre també es fan classes 
d’anglès, d’alfabetització de 
menors no acompanyats i ara 
tot s’ha vist afectat. El centre 
el que fa és mantenir contacte 
i acompanyament als alumnes 
de manera periòdica, fent un 
seguiment molt personalitzat 
en què el professor s’adapta a la 
realitat de cada alumne.

Aquest estiu, serà necessari 
que els casals i esplais facin 
també una tasca educativa?
Aquest és un tema molt impor-
tant perquè hem de pensar en 
les estratègies  i actuacions que 
hem de fer per al post-confina-
ment. Des de la regidoria d’En-
senyament de l’Ajuntament, 
començarem a treballar jun-
tament amb els departaments 
d’Infància, Joventut, Serveis 
Socials, Esports, i demanarem 
col·laboració a les entitats ju-
venils per veure quin tipus de 
programació podem oferir als 
infants i els més joves de la 
ciutat. L’oferta d’activitats sem-
pre estarà basada en l’evolució 
sobre la crisi de la Covid-19, 
seguint en tot moment les in-
dicacions de les autoritats sa-
nitàries. De cara a programar 
l’estiu per a infants i joves de 
la nostra ciutat ens assessorem 
per les orientacions dels ex-
perts com de la Fundació Bofill 
o de l’Educació 360, a la qual 
estem aliats. 
Serà,  sens dubte, un estiu ex-
cepcional, diferent... Preveiem 
que no es podran fer activitats 
en grans grups però el que hem 
de procurar és que no es deixin 
de fer activitats. Potser haurem 
d’invertir esforços i pressupost 
a fer desdoblaments  i intentar 
que siguin obertes i assequibles 
a tots els infants i joves, sobre-
tot a aquells que ara es troben 
en una situació de més vulne-
rabilitat. M’imagino unes ac-
tivitats de lleure on es puguin 
desenvolupar les competències 
bàsiques de l’àmbit lingüístic, 
matemàtic, artístic, del medi 
natural i social... Tot i la in-
certesa que veiem d’aquí a dos 
o tres mesos, ens dedicarem 
a plantejar un estiu el màxim 
d’enriquidor possible per als 
nostres infants i joves.

Marisa Vila, regidora d’Ensenyament, Universitats i Joventut

“Un dels reptes és que cap infant o jove es quedi enrere”



El Consell Comarcal vol un pla de 
distribució de material de protecció
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E l Consell Comarcal 
està fent, des de l’ini-
ci de la pandèmia per 

Covid-19, un seguiment ex-
haustiu de la situació de totes 
les residències de la tercera 
edat i de persones amb diver-
sitat funcional de l’Anoia, tan 
públiques com privades, per 
detectar necessitats urgents. 
Diferents centres han de-
manat ajuda al Consell en la 
distribució de material i l’ens 
comarcal els ha lliurat equips 
de protecció com mascaretes, 
guants, granotes, peücs, cas-
quets o testos, gestionats grà-
cies a les comandes acordades 
principalment amb la Diputa-
ció de Barcelona. 
Davant la magnitud de les 
necessitats, però, el Consell 
Comarcal ha demanat for-
malment als departaments de 
Salut i d’Afers Socials i Família 
de la Generalitat que distri-
bueixi urgentment material 
de protecció als treballadors i 
treballadores de les residènci-

es de persones grans i centres 
d’atenció a la diversitat funcio-
nal de la comarca. 
En una carta signada pel 
president de l’ens, Xavier Bo-
quete, es posa de manifest 
la inquietud persistent en 
aquests centres davant la man-
ca d’Elements de Protecció In-
dividual (EPIs), un material 
indispensable per a garantir 
tant la seguretat i la salut dels 
treballadors com de les perso-
nes usuàries. 
El Consell reclama al Govern 
de la Generalitat un pla estruc-
tural immediat que gestioni 
de manera efectiva i ordenada 

la necessària distribució dels 
elements de protecció fona-
mentals. El Consell també ha 
posat a disposició dels centres 
diferents píndoles d’informa-
ció bàsica adreçades als seus 
treballadors. D’altra banda, el 
Consell està fent atenció tele-
fònica a la gent gran que viu al 
seu domicili i que forma part 
dels seus programes d’atenció 
social. Des dels Serveis d’Aten-
ció Domiciliària (SAD), l’aten-
ció és presencial en aquells ca-
sos de gent gran que no tenen 
una xarxa familiar o de suport 
per garantir l’alimentació i la 
distribució de medicaments. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls nens de fins a 14 anys 
d’edat podran sortir de 
casa, a partir del 27 

d’abril, per acompanyar els 
adults amb qui conviuen, per 
fer les activitats permeses dins 
de l’estat d’alarma.
Així ho estableix la proposta 
de tercera pròrroga de l’estat 
d’alarma aprovada aquest di-
marts pel consell de ministres, 
que ahir dimecres el president 
del govern espanyol, Pedro 
Sánchez, va portar al Congrés 
dels Diputats perquè hi doni el 
suport necessari perquè entri 
en vigor.
La concreció oficial de l’edat 
màxima dels menors que po-
dran sortir de casa l’ha con-
firmada la ministra portaveu, 
María Jesús Montero, en la 
roda de premsa posterior al 
consell de ministres, habitual 
dels dimarts. 
Fins ara, es permetia que un 
menor acompanyés un adult a 

fer encàrrecs només per evitar 
que s’hagués de quedar sol a 
casa, com passa amb les famí-
lies monoparentals, o en casos 
com els infants amb autisme.
Després d’una crítica gene-
ralitzada i la pressió interna 
d’Unides Podem, el ministre 
de Sanitat, Salvador Illa, va 
comparèixer dimarts al vespre 
per rectificar. “Podran sortir a 
passejar. Fer un passeig és fer 
un passeig, no anar a un esta-
bliment concret”, va comuni-
car Illa, que va assegurar que 
la sortida, a partir de diumen-
ge, serà “regulada”. Els detalls 
es donaran més endavant.
El ministre va explicar que 
dissabte dictarà la nova ordre 
amb la lletra petita de la me-
sura, de manera que avui al 
Congrés la pròrroga de l’es-
tat d’alarma es debatrà amb 
aquesta modificació encara 
sense concretar. Ni tan sols va 
especificar si el passeig haurà 
de ser acompanyat d’un adult, 
però es dona per fet.

Els menors de 14 anys 
podran sortir de casa a 
partir de dilluns vinent
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Entrevista a Josep Maria Soto, cap Àmbit Serveis  Especialitzats i Extraordinaris del SEM 

“Des del SEM vam traslladar 250 persones de l’Hospital 
d’Igualada a altres centres sanitaris”
MARC VERGÉS / LA VEU 

J osep Maria Soto és el 
cap d’Àmbit dels Serveis 
Especialitzats i Extraor-

dinaris del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Viu 
a Igualada i és metge anes-
tesiòleg a l’Hospital, i durant 
aquesta crisi sanitària ha estat 
col·laborant en l’àrea assisten-
cial que es va muntar ara fa un 
més al davant del CAP Anoia 
d’Igualada. Conversem amb 
ell per conèixer com ha viscut 
aquest crisi sanitària i quines 
són les perspectives de futur.

Per a vostè, el fet de viure a 
Igualada ha estat bo, pel co-
neixement del territori, o do-
lent, per la gestió emocional 
que li pot comportar aquesta 
crisi?
Crec que ha estat una oportu-
nitat de tenir el coneixement 
de tot el sistema de salut i de 
les persones, i al mateix temps 
que les persones amb qui tre-
ballava també em coneguessin 
a mi, com a mínim professi-
onalment. Això ha facilitat 
aquesta confiança i coordi-
nació en una situació que no 
hem vist a cap lloc més de Ca-
talunya.

Quantes persones es van 
traslladar de l’Hospital 

d’Igualada a altres centres 
hospitalaris?
Des del SEM vam traslladar 
més de 250 persones, algunes 
que estaven molt greus i altres 
no tant. Això va servir perquè 
l’Atenció Primària també es 
pogués reestructurar davant 
aquesta situació d’emergèn-
cia. En aquest sentit, el SEM 
també vam col·laborar en la 
instal·lació de l’àrea assistenci-
al que fins dimarts hi havia al 
davant del CAP Anoia, que ha 
servit per augmentar la capa-
citat d’atenció primària i fer 
un primer cribatge de cap on 
havien d’anar les persones que 
es trobaven malament. 

Aquesta àrea assistencial da-
vant del CAP Anoia encara 
està donant servei fins aques-
ta setmana. Quina valoració 
se’n fa?
La situació a la nostra zona, 
com tothom sap, va ser molt 
complicada i per sort no hem 
hagut de muntar altres àrees 
assistencials en altres llocs de 
Catalunya. Aquesta àrea assis-
tencial ens ha estat molt útil 
per no estressar més l’Hospital 
i poder fer un primer cribatge 
de la gent que necessitava una 
atenció primària. 
I aquí sí que m’agradaria 
agrair la gran col·laboració de 
tothom, de tots els serveis que 

hi hem estat implicats. 

Al mateix temps que s’anun-
ciava aquesta àrea assisten-
cial, ara fa un mes, també 
s’informava que es deriva-
rien pacients de l’Hospital 
d’Igualada a l’Hospital Ge-
neral de Catalunya. Encara 
se n’hi deriven o ja no?
Des de fa ja quasi dues setma-
nes l’Hospital d’Igualada ja té 
capacitat per atendre tothom i 
de fet, ara és al revés. Ara es-
tem ajudant a altres territoris 
que ho necessiten.

Quin ha estat el paper con-
cret del SEM en tota aquesta 
crisi?
La nostra funció és l’atenció 

de totes les emergències i ur-
gències des del punt de vista 
de salut. I és important re-
marcar que més enllà de la 
COVID-19, seguia havent-hi 
altres emergències, i des del 
SEM hem tingut la capacitat 
per seguir atenent-les de la 
mateixa manera que ho fèiem 
abans de la crisi. Crec que la 
col·laboració del SEM amb la 
resta de la xarxa de Salut ha 
estat molt bona, i crec que es 
pot dir que el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques i tots els re-
cursos de Salut, hem afrontat 
aquesta crisi amb bona nota.

El personal del SEM ha dis-
posat dels equips de protec-
ció adequats en tot moment?
Nosaltres, en espera de la cele-
bració del Mobile World Con-
gress, ja havíem fet previsió de 
compra de tots aquests equips 
de protecció. De fet, al principi 
de la crisi fins i tot vam poder 
cedir alguns d’aquests recursos 
a altres llocs perquè nosaltres 
ja en disposàvem. No ens va 
agafar en fals i vam tenir temps 
per després coordinar-nos amb 
el departament de Salut i po-
der seguir disposant d’aquests 
equips de protecció. 

L’àmbit del qual ets respon-
sable del SEM també hi ha 
els psicòlegs d’emergències. 
Quin paper hi estan jugant?
El seu paper ha estat molt 

rellevant a l’hora de fer el se-
guiment de la gent que està 
malalta com també d’estar a 
sobre dels professionals sani-
taris, de cuidar a aquell que 
cuida. 

Les residències són dels llocs 
més vulnerables, on el virus 
més mal està fent. Com hi 
ajudeu des del SEM?
Nosaltres donem suport a l’as-
sistència primària, que són els 
responsables de l’atenció mè-
dica en aquestes residències. 
Des del SEM fem una anàlisi 
de la situació i després gene-
rem els circuits que agilitzin el 
diagnòstic i la millor atenció 
amb aquestes persones grans.

Han disminuït molt els ser-
veis que heu prestat per ac-
cidents durant aquesta crisi?
Hi ha menys mobilitat a les 
carreteres, per tant menys 
accidents de trànsit, tam-
bé menys accidents laborals. 
També s’ha reduït molt la 
pràctica esportiva. Des de 
l’inici de la crisi, per exemple, 
no hem fet cap rescat, els nos-
tres equips en aquest àmbit es-
tan aturats.

Ha viscut mai una situació 
com l’actual?
Aquesta emergència ha afectat 
a molts milions de persones, i 
en el cas de la meva responsa-
bilitat, ha estat al conjunt de 
Catalunya. 
Una situació que vaig viure 
força complicada va ser el ter-
ratrèmol d’Haití, o l’accident 
d’avió de Germanwings.
Això sí, s’ha de dir que la res-
posta de tots els professionals 
de l’àmbit de Salut ha estat ad-
mirable. I també cal agrair la 
col·laboració de la gent que-
dant-se a casa. 

Si no hi ha cap problema inesperat, aquesta setmana es desmuntarà 
l’àrea assistencial del davant del CAP Anoia

A PARTIR D’AQUESTA 
SETMANA

US PORTEM EL
JARDÍ A CASA!

Quan? 
De dimecres a diumenge migdia

938 03 18 64 Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€
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Trobada del PSC Anoia 
amb Jaume Collboni El ple municipal aprova destinar 300.000€ 

a la lluita contra la crisi del Covid-19

Els portaveus dels grups mu-
nicipals del PSC als ajunta-
ments de la comarca de l’Ano-
ia s’han reunit amb el primer 
tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona i secretari 
de Política Municipal del PSC, 
Jaume Collboni, per abordar 
mesures de reactivació social 
i econòmica que es puguin fer 
des dels ajuntaments. 
Des de l’inici de la pandèmia 
del Covid-19, els socialistes de 
l’Anoia també han tingut con-
tactes directes amb el Ministre 
de Sanitat, Salvador Illa, la de-
legada del govern a Catalunya, 
Teresa Cunillera, i el primer 
secretari del partit, Miquel 
Iceta, per a fer-los arribar les 
demandes de la Conca d’Òde-
na i de la resta de la comarca 
en aquests moments d’emer-
gència.

Anticipar-se a la crisi 
social i econòmica
El primer secretari del 
PSC-Anoia, Francisco Gui-
sado, ha explicat que “des de 
cada un dels municipis de la 
comarca, els nostres grups 
municipals ja estan treballant 
en l’elaboració de propostes, 
tan si són al govern com si són 
a l’oposició. Estem al servei de 
la gent i, en aquests moments, 
això vol dir buscar la manera 
de que els ajuntaments s’anti-
cipin a la crisi social i econò-
mica que tenim posant tota 
l’atenció a les persones que es 
troben en risc d’exclusió social 
i a tots aquells autònoms i pe-
tits empresaris que han vist in-
terrompuda la seva activitat”.
Durant la reunió telemàti-
ca amb Jaume Collboni, el 
PSC-Anoia ha conegut les 
polítiques de reactivació que 
es plantegen per Barcelona 
i com aquestes poden tenir 
un aplicació, també, en molts 
municipis de l’Anoia. També 
han compartit amb Collboni 
quines reclamacions caldrà fer 
a la Generalitat i al govern de 
l’Estat perquè dotin els Ajun-
taments de totes les eines pos-
sibles per a tenir capacitat de 
fer polítiques de xoc des de la 
proximitat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos i Endesa aler-
ten d’una estafa on es 
suplanta el nom de la 

companyia elèctrica a través de 
correus electrònics. La Divisió 
d’Investigació Criminal del cos 
policial ja investiga el cas, que 
presenta similituds amb estafes 

MARC VERGÉS / LA VEU 

E l passat divendres 17 
d’abril s’ha celebrat 
un ple municipal ex-

traordinari a Igualada per tal 
d’aprovar diverses mesures 
per afrontar la crisi desenca-
denada pel coronavirus. 
No només era extraordinari 
l’ordre del dia del ple, sinó que 
també ho era la posada en es-
cena. Per primera vegada en la 
història de la ciutat, s’ha cele-
brat un ple de forma telemà-
tica. Eren les 8 i cinc minuts 
del vespre, després dels aplau-
diments dedicats a tot el per-
sonal sanitari que es fa cada 
dia i d’un minut de silenci en 
record de totes aquelles perso-
nes que han mort a causa de la 
pandèmia, quan ha començat 
la sessió.
En la seva primera interven-
ció, l’alcalde, Marc Castells, ha 
tornat a explicar que, un cop 
acabi aquesta crisi sanitària, 
hi haurà acte conjunt de totes 
les poblacions de la Conca per 
tal de recordar a totes les per-
sones que han mort a causa 
d’aquesta malaltia. En aques-
ta intervenció, Castells també 
ha predit que “segurament la 
relació entre els municipis de 
la Conca d’Òdena tindrà un 
abans i un després arrel de la 
situació d’aquests dies”. Cas-
tells també ha agraït la dis-
ciplina de tots els igualadins 
durant el confinament, “això 
permet que tot i que les dades 
encara siguin molt dolentes, la 
tendència sigui una mica mi-

llor”, ha explicat. “Ve l’època 
dels grans consensos per ser 
pròxims als ciutadans”, ha dit 
Castells, al mateix temps que 
ha avisat que “arribarà l’època 
en què ens haurem d’apretar 
els cinturons també”. En aquest 
sentit, l’alcalde ha demanat la 
col·laboració perquè “hem de 
ser el coixí per totes aquelles 
persones que hagin perdut la 
feina i es trobin en situació de 
vulnerabilitat”. Castells ha aca-
bat la seva intervenció inicial 
dient que “Igualada se’n sor-
tirà com ho hem fet en altres 
pandèmies que han passat per 
la ciutat en altres èpoques”.
Tot seguit, s’ha donat pas a la 
votació de diverses mesures 
per fer front a aquesta crisi 
sanitària, econòmica i social. 
S’ha aprovat amb els vots favo-
rables de tots els grups excepte 
l’abstenció de Poble Actiu, una 
primera partida de 300.000 
euros per despesa corrent per, 
ha dit Castells, “començar a fer 
una cartografia del què ens ve, 
que de moment és incertesa”.
En la seva intervenció, el 
portaveu d’Esquerra, Enric 
Conill, ha volgut deixar clar 
que “tot i que no vam votar el 
pressupost del 2020, les dis-
cussions que vam tenir abans 
d’aprovar-lo ens semblen in-
significants i l’alcalde ja sap 
que té tot el nostre suport per 
tal que no caigui ningú”. Co-
nill ja anticipat que “totes les 
decisions que vagin en aques-
ta línia tindran el nostre vot 
favorable”. El portaveu d’ERC 
també ha reclamat que s’escol-

ti més les propostes de la resta 
de grups de govern. Des d’ERC 
també creuen que aquesta pri-
mera partida serà insuficient i 
que caldrà “desenvolupar to-
tes aquelles eines que tenim 
per fer-les servir per afrontar 
aquesta crisi”.
El portaveu d’Igualada Som-
hi, Jordi Cuadras, que ha tin-
gut alguns problemes amb 
talls de l’àudio, també ha mos-
trat el seu suport als gover-
nants de totes les institucions, 
“no és moment per batalles 
partidistes, sinó per anar tots 
a una contra aquesta crisi que 
tenim a sobre”, però ha afegit 
que “si fa falta demanar co-
missions d’investigacions, ho 
decidirem després d’aquesta 
crisi”. Cuadras també ha ex-
posat que creu que “s’haurà de 
modificar el pressupost 2020 i 
crear un fons d’emergència so-
cial i econòmica”. El portaveu 
d’Igualada Som-hi també ha 
recordat que caldrà reclamar a 
les administracions superiors 
un tracte especial a les po-
blacions de la Conca perquè 
“nosaltres hem patit mesures 
excepcionals”.
La portaveu de Poble Actiu, 

Neus Carles, ha explicat que 
“des d’un primer moment 
ens vam posar a disposició de 
l’equip de govern”, però ha cri-
ticat que “tot i haver participat 
en les juntes de portaveus, no 
se’ns ha permès aportar les 
nostres propostes”. La porta-
veu de Poble Actiu ha emfatit-
zat que “podrem tenir moltes 
més idees, arribar a molta més 
gent, si els 21 regidors d’aquest 
Ajuntament podem participar 
en les decisions”. Des de Poble 
Actiu han argumentat la seva 
abstenció per la falta d’infor-
mació que han rebut, “tot i 
que entenem que el dia a dins 
ens ha arrossegat a tots”.
Finalment, la representant de 
Ciutadans, Carmen Manchón, 
també ha donat suport a la 
modificació de crèdit propo-
sada pel govern municipal, 
“no hi posarem pals a les ro-
des, davant aquesta situació 
donem confiança al govern”.
Més enllà de la partida de 
300.000 euros, el ple també ha 
aprovat unes obres al cemen-
tiri vell que han de servir per 
ampliar el número de colum-
baris fins als 200 de manera 
immediata.

Alerta per una estafa a clients d’Endesa per 
correu electrònica i per Whatsapp

anteriors.
Tal com informa la policia ca-
talana en un comunicat, en 
aquests correus els estafadors 
intenten obtenir dades perso-
nals del destinatari, com el nú-
mero de compte bancari o de 
targetes de crèdit. Aquest mè-
tode es coneix com a phishing. 
També s’han detectat missatges 

de Whatsapp acompanyats del 
logo de la companyia i amb la 
mateixa finalitat. En aquests, 
s’informa el client d’un suposat 
error en un cobrament, de la 
necessitat de pagar una factura 
endarrerida o se l’avisa d’una 
eventual “incidència tècnica”. 
A continuació es demana al 
destinatari que cliqui l’enllaç 

adjunt i se li demanen dades 
personals i de la targeta de crè-
dit.
També s’han donat casos de 
correus en què s’adverteix als 
clients de presumptes proble-
mes de pagament de factures 
a través d’un arxiu que, un cop 
descarregat, introdueix un vi-
rus al dispositiu. 

SERVEI A DOMICILI 
COMANDA MÍNIMA 20€

POTS COMBINAR MONTADITOS 
+ AMPOLLA DE VI O CAVA

659 955 215
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PIA PRAT / LA VEU 

La pandèmia del corona-
virus ha fet venir la por 
a moltes cases per no sa-

ber com protegir-se i miren a 
la farmàcia com aquell establi-
ment de proximitat i confian-
ça. Què podem dir-los?
Realment ha sigut un cop 
molt fort per a tots. No està-
vem preparats per un desas-
tre d’aquesta magnitud. Tot 
és nou: el fet d’estar confinat, 
les notícies que ens arriben, 
les  informacions confuses, 
ens costa d’entendre tot el que 
està passant al nostre voltant. 
És normal que no sapiguem 
com actuar, com protegir-nos, 
com cuidar dels nostres. Tot 
això suposa una càrrega emo-
cional molt important i por, 
que ens va angoixant per dins.
Per altra banda hi ha les per-
sones que han perdut fami-
liars o amics, amb una tris-
tor afegida per no poder-los 
acomiadar. També hi ha les 
persones ingressades, que 
han sofert un aïllament i un 
estrès molt important. Tenim 
també les persones aïllades a 
casa seva per ser positius o 
bé per haver estat en contacte 
amb positius. També hi ha els 
professionals de les botigues 
d’alimentació que estan treba-
llant en unes condicions molt 
estressants. El fet de no saber, 
moltes vegades ens comporta 
un estrès, és normal i humà.
I no podem oblidar tot el per-
sonal sanitari, que està fent un 
esforç impressionant.

Hi ha molts tipus de masca-
reta i no sabem què fer. D’un 
sol ús? Netejar-les? Posar-ne 
una damunt l’altra?
Sí, n’hi ha de molts tipus. 
Hem de tenir clar per què la 
necessitem.
Primer dir que la mascareta, 
en general, ha de servir per 
evitar que si nosaltres estem 

infectats, no puguem con-
tagiar la resta, és un acte de 
solidaritat envers la societat. 
I com que actualment no hi 
ha suficients proves diagnos-
tiques, doncs el més raonable 
és que tots en portem quan 
anem a comprar o en un es-
pai on hi hagi altres persones. 
Ara bé, de quin tipus? Aquí 
a Igualada tenim la sort que 
s’han repartit moltes masca-
retes tèxtils de forma gratuï-
ta gràcies a Elements i altres 
iniciatives. Aquest tipus de 
mascareta evita que nosaltres 
puguem contagiar una altra 
persona, però ens protegeix 
poc a nosaltres. El gran avan-
tatge és que la podem rentar 
i reutilitzar. És important ren-
tar-la a més de 60 graus, o bé 
passar-la per la planxa. Per 
protegir-nos hem d’utilitzar 
mascaretes tipus FFP2,  actu-
alment n’hi ha poques però a 
poc a poc s’anirà normalitzant 
el subministrament a tothom. 
Hem de tenir en compte que 
qui més ho necessita es el per-
sonal sanitari.
Les mascaretes que estem do-
nant a les farmàcies i les que 
es reparteixen les estacions i 
altres lloc són les anomenades 
mascaretes tipus II, estan fetes 
amb un teixit especial que evi-
ta que nosaltres puguem con-
tagiar als altres. Són d’un sol 
ús, però com hem dit, n’hi ha 
poques i si les cuidem, podem 
utilitzar-les més d’un cop.

Vam començar dilluns a do-
nar aquestes mascaretes a la 
farmàcia, ha estat molt con-
fús.
La primera setmana del 20 
al 27, es dona una mascareta 
gratuïta per targeta TSI per a 
persona adulta, no per a nens.
A partir del 28 es donarà una 
segona mascareta però pa-
gant 0.76 euros.  La primera 
mascareta gratuïta, si no es 
pot venir la primera setmana, 
no es perd, es pot venir més 
endavant a buscar-la. Però la 
realitat ha estat una de molt 
diferent: el sistema es va pen-
jar des del principi. El funci-
onament és feixuc, no és àgil. 
No hi ha suficients mascaretes 
i no s’ha fet reposició a la far-
màcia. Molt trist. 
El més important però és ren-
tar-se les mans abans de po-
sar-nos la mascareta, sempre 
tocant només les gomes o els 
cordills i abans de treure-les 
tornar-se a rentar les mans. 
Hem de tenir present que el 
virus és bàsicament respirato-
ri, per tant entra per la boca 
el nas i també els ulls. I es 
propaga amb les gotetes que 
exhalem al respirar, parlar i 
tossir. 

Què passa amb els guants?
Són imprescindibles per a les 
persones que estan treballant 
i sobretot cara al públic. 
A nivell individual a vegades 
ens pot donar sensació de fal-

Parlem amb Cristina Casas, titular de la farmàcia Casas del Mercat, amb més de 25 anys d’experiència com a farmacèutica. Forma part d’un 
grup de farmàcies anomenat Ecoceutics, que ha promogut una campanya anomenada  #JoEmQuedoALaFarmàcia, com a conseqüència de la 
pandèmia del Covid-19. Aquesta campanya va néixer amb la voluntat de donar a conèixer la tasca dels farmacèutics en aquesta crisi sanitària.
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sa seguretat. És més impor-
tant el rentar-se molt sovint, 
que el fet de portar guants. Si 
jo porto guants, entro en con-
tacte amb el virus i després 
em rasco l’ull amb el guant 
posat... doncs no m’ha servit 
de res. Per anar al supermer-
cat, quan agafem els produc-
tes frescos, fruita etc, sí que 
és molt important portar-los. 
Per la resta el més important 
és rentar-se les mans molt 
sovint, tant si portem guants 
com sinó.

Cal alguna cosa més que la 
higiene? Hi ha alguns ele-
ments profilàctics?
La millor profilaxi és que-
dar-se a casa, sortir el menys 
possible. Guardar distànci-
es, mascareta, rentar-se molt 
sovint les mans i no tocar-se 
la cara, cosa molt difícil per-
què estem acostumats a fer-
ho molt sovint, és un acte 
reflex! Sense voler podem 
tocar un pom de porta, un 
botó d’ascensor, un produc-
te del super... la importància 
de rentar-se les mans és per-
què sense voler, amb les mans 
contaminades, ens toquem la 
cara i aquesta és una de les 
maneres més fàcil d’infec-
tar-se, per això és tan impor-
tant rentar-se les mans molt 
sovint. Quan sortim de casa 
tenir més cura, portar masca-
reta, guants si cal, i guardar la 
distància amb altres persones.
Ser molt curosos a l’entrar i 
sortir de casa.

La informació que arriba de 
les autoritats és contradictò-
ria. De només haver de ren-
tar-se les mans i de tenir un 
gel a gairebé vestir-nos com 
astronautes. Què caldria fer? 
Teniu material suficient?
Malauradament les autori-
tats crec que no han estat a 
l’alçada. Realment hi ha una 
manca de material, que de 

mica en mica s’anirà norma-
litzant, però costarà. I també 
hi ha una manca d’informació 
que no ajuda a tranquil·litzar 
la població. Aquesta setmana 
hem començat a repartir les 
mascaretes de la Generalitat, 
que és un gran avanç. 
Ara mateix el que és més di-
fícil de trobar és l’alcohol pur 
i guants. 

Hi ha la sensació que el Go-
vern no ens diu tota la veritat. 
No serà que no tenen el mate-
rial, o no poden pagar-lo per 
a tothom i per això diuen que 
no cal i no és obligatori?
Crec que qui té molt valor som 
els ciutadans, els sanitaris, els 
comerciants que obren cada 
dia, els transportistes i un llarg 
etc.  a més de tota la gent que 
voluntàriament ajuda per mi-
llorar una situació molt com-
plicada. Realment és molt trist, 
però jo crec no ens ha dit tota 
la veritat en molts aspectes, 
des de la informació del nú-
mero de contagis i les defun-
cions, degut, en part a la falta 
de  testos. 
Es va tardar molt en reaccio-
nar i quan van reaccionar no 
hi havia material. Aquesta fal-
ta de material s’ha fet sentir a 
nivell mundial. I a nivell eco-
nòmic també crec que ha faltat 
previsió de les autoritats. 

Què seria recomanable fer a 
part de quedar-se a casa?
Hem de ser realistes, estem 
vivim un moment molt com-
plicat, crec que ningú estava 
preparat per això. Ni com ha 
individus, ni com a societat, 
ningú té la vareta màgica que 
ens digui què vindrà després. 
Moltes coses canviaran. 
Pensem en positiu, veure les 
coses que hem fet malament 
fins ara i intentar millorar-les 
d’ara en endavant. 
Tenir present les persones que 
s’han recuperat, 83.000 aprox.

Garantim el tracte personal, resolem dubtes, i administrem els 
medicaments necessaris per a la salut dels igualadins

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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11h Instagram en directe amb Javi
Fernández, de la revista literària Narranación

12h Instagram en directe amb Albert Riba, 
que ens presenta la seva última obra, 
Conexión monástica

12:30h Hora del conte virtual: El viatge 
més bonic del món, a càrrec de La Boia 
Teatre 

13h Instagram en directe amb Jordi 
Quintana, que ens parlarà de la seva primera 
novel·la, Les noies guapes sempre riuen 

14h Vídeo de l’escriptora M. Àngels 
Pineda, que ens parlarà de la seva novel·la, 
El soterrani 

La Biblioteca Central ens proposa un Sant Jordi de 
quilòmetre zero: els autors de casa, des de casa 

16h Vídeo de l’escriptor Josep Sampere, que ens 
parlarà de la seva darrera novel·la, Cinco lágrimas
verdes 

17h Instagram en directe amb el poeta igualadí 
Alejandro Penalva, que ha publicat el poemari Mudando
la piel

18h Contes des de casa, a càrrec d’Anna Garcia 

19h Instagram en directe amb l’escriptor Joan Pinyol, 
que ens parlarà de la trajectòria del seu llibre: Avi, et 
trauré d’aquí 

Podeu seguir-ho a:
Instagram: @bibliotecaigualada
Facebook: www.facebook.es/biblioteca.centraldigualada
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L’objectiu de la trobada 
ha estat traslladar al 

Vicepresident Aragonès 
i a la Consellera Vergés 
la situació de la comar-
ca i les necessitats dels 
municipis arran de la 
crisi del Coronavirus

Trobada virtual de Pere Aragonès 
amb ERC a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l vicepresident del Go-
vern de la Generalitat i 
Conseller d’Economia 

i Hisenda, Pere Aragonès,  la 
consellera de Salut, Alba Ver-
gés, i la diputada al Congreso, 
Carolina Telechea, s’han reu-
nit per videoconferència amb 
alcaldes, alcaldesses, grups 
municipals d’ERC Anoia. 
L’objectiu de la trobada ha es-
tat traslladar al Vicepresident 
Aragonès i a la Consellera Ver-
gés la situació de la comarca i 
les necessitats dels municipis 
arran de la crisi del Coronavi-
rus.
El vicepresident del Govern de 
la Generalitat i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Pere Arago-
nès, la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i la diputada al Con-
greso, Carolina Telechea, s’ha 
reunit per videoconferència 
amb els 17 alcaldes, alcaldes-
ses i amb tots els grups muni-
cipals d’ERC Anoia. Els batlles 
i batllesses de la comarca, així 
com també els portaveus dels 
grups municipals, han traslla-
dat al vicepresident la situació 
en què es troba cadascun dels 
seus municipis i les necessitats 
que es deriven i es derivaran 
arran de la crisi humanitària, 
sanitària i també econòmica 
del coronavirus, amb especial 
virulència a la Conca d’Òdena. 
Tant Aragonès com Vergés 
han assegurat que “la gent de 
la Conca d’Òdena heu demos-
trat ser exemplars malgrat la 
situació complicadíssima que 
s’hi ha viscut” i han agraït “tot 
l’esforç que heu fet, amb el qual 
heu contribuït especialment a 
esmorteir els efectes devasta-
dors del coronavirus. Davant 
una epidèmia mundial inau-
dita, heu estat a l’alçada i heu 
sigut exemplars”.  
El Vicepresident i la Consellera 
de Salut han exposat les dife-
rents mesures que s’han dut a 
terme per pal·liar els efectes de 
la crisi del coronavirus així com 
també han explicat la incapaci-
tat del govern espanyol a l’hora 
d’afrontar aquest episodi amb 
mesures efectives i útils per a 
la ciutadania malgrat haver re-
centralitzat competències. En 
aquest sentit Aragonès ha ex-
plicat que “necessitem més que 
mai construir un Estat del ben-
estar blindat davant el poder 
dels interessos econòmics i que 
posi la vida i el benestar de la 
gent al centre, oferint protecció 
econòmica, sanitària, educati-

va, mediambiental o d’habitat-
ge als ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya”. 
Precisament Aragonès i Vergés 
han recalcat diverses propos-
tes que ha fet el Govern català 
per superar aquesta situació de 
crisi: Implantació d’una renda 
de confinament que garanteixi 
uns ingressos mínims a la gent, 
tests massius per poder contro-
lar el contagi, retorn urgent de 
les competències a la Genera-
litat, suspensió del pagament 
de lloguers, hipoteques i sub-
ministraments bàsics per a ha-
bitatges i locals comercials que 
han hagut de tancar, agilització 
del cobrament de la prestació 
d’atur a tothom afectat per un 
ERTO, impost estatal sobre les 
grans fortunes, suspensió dels 
objectius de dèficit, de deute i 
la regla de despesa, regularit-
zació de persones estrangeres 
perquè no paguin la crisi els de 
sempre i l’emissió d’eurobons 
per finançar l’endeutament 
derivat de la crisi sanitària.

Per la seva banda la diputada 
al Congreso, Carolina Telec-
hea, ha explicat que el govern 
espanyol encara té pendent 
concedir la baixa a tots aquells 
treballadors de fora de la Con-
ca que treballaven en els muni-
cipis confinats i que no van po-
der-hi entrar durant un mes, i 
en aquest sentit ha anunciat 
que des del grup parlamentari 
de Madrid exigiran, de nou, 
que es solucioni a través d’una 
nova iniciativa parlamentària 
la setmana vinent.

Videoconferències amb Pere 
Aragonès, Marta Rovira i 
Marta Vilalta
Les diferents seccions locals 
d’ERC a l’Anoia s’han reunit 
amb diversos dirigents d’Es-
querra per tal d’explicar les 
diferents realitats dels seus 
municipis. Les seccions lo-
cals d’Igualada i de la Conca 
d’Òdena es van reunir amb 
la secretària general d’ERC, 
Marta Rovira, amb la secre-
tària general adjunta, Marta 
Vilalta, i el diputat Jordi Al-
bert Caballero. Lluís Salvadó, 
Carolina Telechea, Raquel 
Sans, Marta Vilaret, Cristi-
na Gómez també s’han reu-
nit amb les seccions locals de 
Montbui, Vilanova, Hostalets, 
Capellades, Sant Martí de 
Tous, Piera, etc i mentre duri 
el confinament el partit n’ha 
programat més. 

Poble Actiu demana un 
estiu amb més “vocació 
educativa” a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L a formació igualadina 
Poble Actiu, vincula-
da a la CUP, mostra la 

seva preocupació pel fet que 
“aquest any els infants i joves 
poden estar sis mesos sense 
escola, sumant l’estiu al dar-
rer trimestre d’aquest curs que 
serà d’ensenyament telemàtic, 
i és probable que infants i jo-
ves no tornin a trepitjar les au-
les fins al curs vinent.” 
Davant aquesta situació, mo-
tiu de preocupació també de 
moltes famílies, des de Po-
ble Actiu remarquen que “els 
efectes que tindrà la pandèmia 
entre els infants dependran de 
la nostra capacitat de planifi-
cació a nivell municipal. L’es-
tiu serà un escenari importan-
tíssim: les colònies, els casals i 
els esplais poden ser una gran 
eina per mitigar els efectes 
de la pandèmia i les dificul-
tats d’aquests mesos. Per això 
pensem que cal garantir-hi un 
accés assequible per a tots els 
infants, i una oferta àmplia 
on l’oci sigui un element cen-
tral per reduir els efectes de la 
pandèmia.”
Per aquest motiu, i d’acord 
amb el plantejament de diver-
sos experts educatius, la can-
didatura municipalista creu 
que “cal reforçar i ampliar 
l’oferta d’altres estius anteriors, 
i aquest ha de ser un repte al 
què no només faci front la re-
gidoria d’educació, sinó que 
cal comptar amb els recursos 
de les àrees de serveis socials, 
joventut, cultura i esports.”
És amb aquest raonament que 
els cupaires, que compten a 
l’Ajuntament amb les regido-
res Neus Carles i Eva Pedraza, 
emplacen a la Tinent d’alcal-
dia, Marisa Vila, “a impulsar 
un equip de treball entre di-
verses regidories  i amb la im-
plicació dels diferents colors 
polítics de la ciutat, per co-
mençar a treballar immedia-
tament en aquesta resposta a 
una situació excepcional.”

Acabar el curs en bones con-
dicions i tenir un estiu amb 
vocació educativa
Per mitigar els efectes de l’ac-
tual crisi en els infants i ado-
lescents d’Igualada, des de 
Poble Actiu s’apunta que “fins 
que acabi el curs, creiem im-
prescindible que l’Ajuntament 
s’asseguri, en coordinació 
amb els centres educatius i el 
Departament d’educació, que 
no hi hagi cap alumne des-
connectat (facilitant paquets 
de dades a les famílies sense 
connectivitat i fent efectiva 
la distribució de dispositius 
mòbils a la totalitat d’alumnes 
que no en tinguin), i que en-
gegui un pla de detecció, se-
guiment i contacte amb famí-
lies vulnerables que permeti 
obtenir una bona radiografia 
de l’abast de la crisi actual”. 

Oferta de 
programes d’estiu
Un cop acabat el curs, se-
gueixen, “cal garantir una 
oferta de programes d’estiu 
que s’estengui durant el juliol 
i el setembre, amb activitats 
que es puguin adaptar a les 
mesures de post-confina-
ment (grups reduïts en un 
ampli nombre d’espais), i que 
garanteixin la participació 
dels infants i adolescents de 
famílies més vulnerables, a 
través de beques i àpats per 
les més desafavorides i de ta-
rificació social per la resta.” 
Un repte, apunten, pel que 
“caldrà comptar també amb 
el ric teixit associatiu cultu-
ral, esportiu i de lleure de la 
ciutat, que entenem que po-
den aportar molt al projecte, 
així com amb professional 
de diversos àmbits (edu-
cadors socials, psicòlegs, 
tècnics d’integració social, 
animadors socioculturals, 
monitors de lleure, docents 
voluntaris, estudiants uni-
versitaris) que permetin un 
millor acompanyament edu-
catiu i emocional.”

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat
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Renteu tots els productes 
abans de pelar-los, tallar-los 
i preparar-los per coure’ls i 
consumir-los. D’aquesta 
manera, en usar el ganivet, 
els bacteris i la brutícia no 
contaminaran l’aliment per 
contacte entre la polpa i la 
closca.
- Utilitzeu superfícies de 
treball i estris (ganivets, 
raspalls, etc.) nets, secs i 
que no hagin estat en con-
tacte amb altres aliments.
- Abans de rentar les verdu-
res, renteu-vos bé les mans 

amb aigua tèbia i sabó durant 
20 segons, esbandiu les acu-
radament i eixugueu les amb 
paper de cuina d’un sol ús o 
amb una tovallola de matèria 
tèxtil que es renti regular-
ment a 60 °C.
- Renteu les fruites i les ver-
dures sota el raig d’aigua, 
senceres i amb la pell. Així 
eviteu que, en tallar-les, els 
microorganismes i altres con-
taminants passin a l’interior. 
Fregueu la superfície de les 
fruites i les verdures sota l’ai-
gua corrent de l’aixeta.

Podeu desinfectar els vegetals 
submergint-los en una solu-
ció d’hipoclorit de sodi (llei-
xiu apte per a ús alimentari), 
respectant la concentració 
que indiqui el fabricant, du-
rant cinc minuts com a mà-
xim.
Un cop els vegetals són nets i 
desinfectats, s’han d’esbandir 
amb aigua i escórrer bé.
No trossegeu els vegetals 
abans de netejar-los i desin-
fectar-los.
- Rebutgeu les fulles exteriors 
de l’enciam, l’escarola, les 

cols, les endívies, etc. Renteu 
els enciams fulla per fulla.
- Utilitzeu un raspall per a 
verdures net per eliminar la 
terra dels bolets i per refregar 
amb fermesa els productes 
amb una superfície exterior 
dura o rugosa com les patates, 
els melons i els cogombres.
- Retireu i rebutgeu les sec-
cions de les fruites i verdu-
res amb fongs, ferides, talls 
o zones massa madures fetes 
malbé.
- Renteu les herbes com el 
coriandre, el julivert, l’api i 

la menta en grapats petits, 
donant-los voltes fins que 
totes les branques quedin 
netes.
- Torneu a rentar els vege-
tals amb aigua, una vegada 
pelats i tallats.
- Eixugueu els productes 
nets amb tovalloles de pa-
per o amb un drap net i sec 
per eliminar qualsevol resta 
de bacteris.
- Mantingueu les verdures 
netes i seques en refrigera-
ció fins al moment de fer les 
servir o consumir-les.

Feu una bona neteja de fruites i verdures abans de consumir-les

REDACCIÓ / LA VEU 

Les fruites i les hortalisses 
són un grup d’aliments 
imprescindibles per al 

cos humà i que es conformen 
dins dels carbohidrats, tan ne-
cessaris per a nosaltres per la 
seva aportació de vitamines, 
minerals i fibra.
L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) calcula que un 
consum correcte de fruites i 
verdures variades podria sal-
var 1,7 milions de vides cada 
any, ja que així es garantiria 
una aportació suficient de la 
majoria dels micronutrients, 
de fibra dietètica i d’una sèrie 
de substàncies no nutrients es-
sencials. De fet, segons l’OMS, 
la insuficient ingesta de fruites 
i verdures és un dels 10 factors 
principals de risc de mortalitat 
a escala mundial. En números, 
aquesta ingesta insuficient és 
causa del:
– 19% dels càncers gastrointes-
tinals
– 3% de les cardiopaties isquè-
miques
– 11% dels accidents vasculars 
cerebrals
Així doncs, l’OMS recomana 
ingerir un mínim de 400g/dia 
de fruites i verdures (5 racions 
= 3 racions de fruita + 2 raci-
ons de verdures), per tal de 
prevenir malalties cròniques 
com les cardiopaties, el càncer, 
la diabetis o l’obesitat. L’OMS 
ens dóna unes pistes de com 

fer-ho de la forma més saluda-
ble possible:
• incloure verdures en tots els 
àpats
• menjar fruites fresques i ver-
dures crues, com a aperitius
• menjar fruites i verdures fres-
ques de temporada i/o de pro-
ximitat
• menjar una selecció variada 
de fruites i verdures
A més a més, un augment del 
consum de fruites i hortalisses 
pot ajudar a disminuir el con-
sum d’aliments rics en greixos 
saturats, sucres o sal.

Què són les verdures?
Les verdures són la part de les 
plantes que es pot consumir i 
utilitzar com a aliment. Segons 
quina part ingerim podem dis-

tingir entre arrel (pastanagues, 
xirivia, raves, colrave, nap…), 
fruits (albergínia, pebrot, car-
bassó…), bulb (all, ceba, por-
ro, fonoll…), fulles (espinacs, 
créixens, borratja, bledes…), 
flor (bròquil, coliflor, col llom-
barda…), llavors (llegums im-
madures o verdes com el pèsol, 
mongetes…), tubercles (pata-
tes, moniato…), etc.

Per què n’hauríem de menjar 
més?
Tenen una gran densitat nu-
tricional, ja que tot i aportar 
poques calories contenen una 
gran quantitat de micronutri-
ents. Això ajuda a millorar per-
fils d’obesitat i malalties cròni-
ques.
Són altes en fibres, fet que ens 

ajuda a millorar el trànsit intes-
tinal, a combatre el restrenyi-
ment i a eliminar impureses.
Són riques en aigua i conte-
nen fibra fermentable. Gràcies 
a això augmenten la sensació 
de sacietat i funcionen com a 
prebiòtics o aliment per a la 
microbiota.
Són altes en antioxidants. Aju-
den a lluitar contra la inflama-
ció i els radicals lliures.
Faciliten la no-proliferació de 
cèl·lules canceroses.
Tenen clorofil·la, amb moltes 
propietats: ajuda a oxigenar la 
sang, millora la circulació, re-
dueix el dany de l’ADN, com-
bat infeccions, és anticancerí-
gena i desintoxica el cos de 
metalls pesants.

Quantes verdures hauríem de 
menjar al dia?
Hi ha una gran manca d’in-
formació sobre el tema de les 
racions o recomanacions dià-
ries respecte del consum dels 
aliments, i del fet que cadascú 
interpreta aquestes frases a la 
seva manera.
Cada àpat hauria d’estar format 
en gran part per aquests nutri-
tius aliments. En concret, l’ide-
al seria omplir el plat de la mei-
tat d’hortalisses, ¼ de proteïna 
de qualitat (peix blau petit, ous, 
carn de pastura, llegums…) i el 
¼ que queda d’hidrats de car-
boni (tubercles o cereals d’ab-
sorció lenta).
A més, si volem obtenir més 

aportació de riquesa nutrici-
onal, com més varietat i co-
lors, millor. Una bona idea és 
barrejar fulles verdes (bledes, 
espinacs, ruca…), crucíferes 
(bròquil, coliflor, col kale…) 
i verdures de colors variats 
(tomàquet, pastanaga, remo-
latxa…). Com que cada color 
ens aporta un compendi de 
vitamines i minerals diferents, 
aconseguirem evitar el dèficit 
d’algun nutrient.

Per què és convenient menjar 
fruita de temporada?
La fruita de temporada és més 
barata, perquè només reque-
reix l’energia del sol per créixer. 
En canvi, per cultivar fruita 
fora de la seva època natural, 
cal fer-ho en hivernacles, amb 
el corresponent cost d’ener-
gia per mantenir l’escalfor i 
il·luminació adequats. Això, 
juntament amb el fet que nor-
malment la fruita d’hivernacle 
s’ha de transportar més lluny, 
farà que s’encareixi el producte 
quan, en realitat, no tenim cap 
necessitat de consumir-lo en 
aquell moment.
Quan una planta segueix el 
seu cicle biològic, manté totes 
les seves propietats, tant nu-
tricionals com de gust, olor i 
textura. Si, a més, és de cultiu 
de proximitat, ens arribarà a la 
taula amb molt poc marge de 
temps entre la recol·lecció i el 
consum. Així, totes les seves 
qualitats seran excel·lents.

Menjar fruita i verdura: imprescindible

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT 
(SENSE COMANDA MÍNIMA)

FRUITA I VERDURA
Tel.  93 8067711       627 628 508
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Atenció en una residència de l’Anoia. / ICS

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà 24 d’abril, diver-
ses escoles i facultats 
de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya (UPC) 
obren les portes per donar a 
conèixer els estudis, les sortides 
professionals i les instal·lacions 
de la Universitat al futur estu-
diantat universitari. Aquesta 
vegada però, serà en format 
virtual. Les persones interes-

L’Atenció Primària dona suport a les 
residències i fa anàlisis de la Covid-19

REDACCIÓ / LA VEU 

E l portal digital de La 
Veu de l’Anoia, ve-
uanoia.cat, ha estat el 

diari digital comarcal amb més 
usuaris únics durant les prime-
res setmanes de la crisi sanità-
ria que ha afectat de manera 
molt contundent a la nostra 
comarca. Així doncs, segons 
l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD), veuanoia.cat 
va tenir durant el mes de març 
133.486 usuaris únics, mentre 
que els altres dos digitals de la 
comarca en van tenir 125.260 i 
126.003.
L’augment de l’interès informa-
tiu aquestes darreres setmanes 
ha estat evident. Així doncs, 
veuanoia.cat ha tingut un 
augment del 353% en usuaris 
únics respecte el mes de febrer. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D avant la crisi sani-
tària causada pel 
coronavirus SARS-

CoV-2 i la important afectació
que té en diversos centres resi-
dencials de gent gran, el De-
partament de Salut i el Servei 
Català de la Salut han promo-
gut una intervenció d’alta in-
tensitat assistencial en aquests 
centres, que és liderada per 
l’Atenció Primària i Comuni-
tària de la Catalunya Central. 
En total, en aquesta zona es 
dona servei a una població 
residencial aproximada de 
5.500 persones institucionalit-
zades, unes 900 a l’Anoia.
En el cas de l’ICS a la Cata-
lunya Central, s’han destinat 
equips de residències formats
per un professional de medici-
na i un d’infermeria per donar 
suport assistencial i fer forma-
ció a les residències.
Els professionals d’Atenció 
Primària i Comunitària tenen, 
entre d’altres, les funcions se-
güents als centres residencials:
- Atenció assistencial 7 dies les 
24 hores.
- Formació als professionals 
de l’entorn residencial (ús de 
material, com posar-se els 
equips de protecció indivi-
dual, sectorització en zones 
d’atenció, gestió de residus, 
control d’infeccions).
- Ajuda en la relació i estocat-
ge d’equips de protecció indi-
vidual.
- Estudi de contactes i valo-
ració de possibles casos nous 
per intentar frenar el focus. Es 
fan frotis a tots els pacients i 
tests serològics als cuidadors.
- Decisions de reubicació de 
persones: retorn a domicili, 
derivació hospitalària o a al-

tres centres residencials.
- Registre de tota l’activitat a 
la història clínica electrònica 
(ECAP).
- Recull adient de la infor-
mació necessària pel control 
i seguiment des de l’adminis-
tració
- Replantejament d’espais per 
aïllament de pacients simpto-
màtics: zona “bruta” i “zona 
neta”
- Relació amb les famílies per 
mantenir-les informades de la 
situació actual i facilitar que 
manifestin les seves voluntats 
en cas de situació de final de 
vida.
- Col·laboració en l’assaig clí-
nic Test and Treat de l’estudi 
de l’Oriol Mitjà a les residèn-
cies.
- Organització de les higienit-
zacions.
Una de les accions que realit-
zen els professionals en aquest 
moment és la realització de 
tests entre els residents per 
cribrar els casos positius i aï-
llar-los dels negatius per evitar 
la propagació de contagis.
Per evitar al màxim la propa-

gació de la malaltia entre els 
residents, també s’estan im-
pulsant altres mesures com el 
retorn al domicili o reubica-
ció de persones residents amb 
alt grau d’autonomia i que no 
estiguin afectats pel virus. Els 
professionals d’atenció primà-
ria fan un seguiment adequat 
a les necessitats de la persona i 
de la seva família.
D’altra banda, per als centres 
amb alta afectació de corona-
virus en els quals es realitzi 
una protecció total, integral 
i intensiva, des de l’atenció 
primària se’n fa el seguiment 
proactiu per mantenir una co-
ordinació constant i es dona 
el suport sanitari necessari, 
una atenció garantida 24 ho-
res 7 dies a la setmana. Es fa 
un seguiment clínic adequat 
en totes les fases de la malal-
tia, control de les patologies 
cròniques i atenció pal·liativa, 
quan és necessari.
Els professionals d’atenció 
primària i comunitària tam-
bé formen i donen suport als 
equips residencials quant a 
l’ús dels equips de protecció 
individual, definició de cir-
cuits clars a tot el personal de 
les residències (gerocultores, 
personal sanitari, auxiliars, 
neteja, manteniment, etc.) i 
protocols per garantir-ne un 
ús correcte, higiene de mans 
a identificar per part de tot el 
personal de cura i atenció so-
cial de l’àmbit residencial.

Veuanoia.cat supera 
tots els seus rècords en 
seguiment a la xarxa

El portal digital de La Veu, 
també ha augmentat signifi-
cativament el seu número de 
visites i de pàgines vistes. Així 
doncs, durant el mes de març 
es van acumular 289.314 visi-
tes i les pàgines vistes van ser 
445.141. Per tenir una referèn-
cia, fins ara, el mes amb millors 
registres de veuanoia.cat pel 
què fa a visites i pàgines vistes 
va ser el maig de l’any passat, 
quan es van celebrar les elecci-
ons municipals, quan el portal 
va registrar unes 60.000 visites 
i unes 93.000 pàgines vistes.
Més enllà de la informació 
a través de veuanoia.cat, 
cal recordar que La Veu de 
l’Anoia és l’única publicació 
en paper d’àmbit comarcal 
a l’Anoia que s’està publicant 
durant tot aquest període de 
confinament.

Demà, jornada de 
portes obertes virtual 
de la UPC Manresa

sades en aquesta jornada s’han 
d’inscriure prèviament. Cada 
centre docent de la UPC es po-
sarà en contacte amb elles.
La UPC Manresa ofereix els 
estudis de grau d’Enginyeria 
Minera,  Electrònica Industrial 
i Automàtica, Mecànica, Quí-
mica, de Sistemes TIC i d’Au-
tomoció, així com els màsters 
universitaris en Enginyeria 
dels Recursos Naturals i en En-
ginyeria de Mines. 
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PIA PRAT / LA VEU 

La química i els químics 
són imprescindibles, en 
els temps en què estem 

vivint... La primera barrera 
al coronavirus diuen que és la 
higiene. 

Què aporta la química en 
aquest camp?
Durant aquesta crisi la indús-
tria química està a primera 
línia lluitant contra el coro-
navirus i el seu paper és fona-
mental. 
S’està adaptant com tants i tants 
sectors claus per tal de donar 
resposta a aquesta pandèmia.
Per posar alguns exemples: 
En el cas de la higiene, per una 
banda abastim de les substàn-
cies que serviran per fabricar 
els productes de desinfec-
ció  personal, de la roba, de 
les superfícies que toquem i 
dels espais que habitem. Però, 
per una altra banda i igual 
d’important, assegurem que 
aquests productes són efectius 
mitjançant els testos i anàlisis 
d’eficàcia. Resumint, submi-
nistrem, formulem, assegurem 
l’eficàcia i ho fem arribar al pú-
blic professional i/o general. 
Per al transport: No cal oblidar 
que la indústria química tam-
bé produeix els combustibles i 
additius que fan arribar tots els 
subministres on calen.
Plàstics per fabricar com-
ponents de les mascaretes, 
xeringues, bosses de sèrum, 
bolquers, ampolles, bosses es-
tèrils....
Gasos medicinals com l’oxigen 
per a les insuficiències respira-
tòries que tant necessiten els 
hospitals.
L’elaboració dels testos per la 
Covid-19.
També proveeix de les subs-
tàncies que s’utilitzen per al 
tractament de les aigües, tant 
el plantes potabilitzadores com 
les industrials.  I un llarg etc...

Ens expliquen que és millor el 
sabó que desinfectants tradi-
cionals per així dissoldre l’es-
tructura vírica, però aquest 
viu molt de temps damunt 
determinades superfícies. 
Com podríem assegurar-nos 
que no ens contagiem per 
contacte?
Quan estem en un entorn aliè 
a casa nostra, hem d’evitar to-
car les superfícies sense ha-
ver-les desinfectat prèviament, 
tot i amb això hem d’utilit-
zar guants. Especialment les 
superfícies comunes com els 
panys de les portes, carros de la 
compra, etc...

Quins tipus de detergents 
personals/individuals són els 
més eficaços?
A nivell d’higiene personal 
qualsevol sabó amb aigua ens 
serveix perfectament. La qües-
tió és realitzar un rentat eficaç 
de l’avantbraç, les mans i les 
ungles. El tensoactiu del sabó 
permet que la superfície lipídi-
ca del virus hi “quedi atrapada” 
i per tant marxa amb l’esbandit 
amb aigua.

I els destinats a espais, locals, 
cases, etc?
Hem de buscar els productes 
on en la seva etiqueta s’especi-
fica clarament que serveix per 
desinfectar. El fet que a l’etique-
ta posa que és un desinfectant 
implica que ha estat testat per 
aquesta funció i aprovat per les 
autoritats competents.  

Hi ha alguna prescripció o 
protocol per desinfectar?
S’ha d’especificar què és el que 
s’ha de desinfectar, però cen-
trant-nos en el cas de la Co-
vid-19 les recomanacions que 
ens fan arribar les autoritat són 
correctes i efectives. 

Cal alguna qualificació per 
fer-ho?
El món dels desinfectants és 
molt ampli i dependrà del que 
es necessita desinfectar, per 
exemple, hi ha professionals de 
es dediquen a les torres de re-
frigeració o els que fan control 
de plagues que si que necessi-
ten una formació per poder-ho 
fer de forma eficaç. 
En l’entorn de la Covid, no, tal 

Parlem amb Comercial Godó, S.L. La seva activitat es basa en la comercialització i distribució de productes químics de base i especialitats 
per a la indústria en general centrada, sobretot, en el tractament d’aigües, la indústria del curtit, tèxtil, alimentació, detergència, formula-
dors químics, agroquímics i tractament de superfícies metàl·liques, entre d’altres. Amb més de quaranta anys d’història en el sector químic, 
Comercial Godó, S.L. treballa en estreta col·laboració amb les principals empreses fabricants de el sector, tant nacionals com internacio-
nals, el que ens permet tenir una àmplia i variada gamma de productes i serveis amb un únic objectiu: OBTENIR LA MÀXIMA SATISFAC-
CIÓ DELS SEUS CLIENTS. Comercial Godó ara més que mai dona suport a les empreses locals.

i com s’ha dit seguir les reco-
manacions de les autoritats sa-
nitàries. 

No hi ha ara una “oportuni-
tat” que permeti un accés al 
mercat d’empreses poc prepa-
rades?
Cert és que s’han autoritzat 
productes formulats que enca-
ra no estaven al mercat, però 
aquestes referències ja estaven 
formulades, assajades i prova-
des, simplement estaven pen-
dents d’aprovació per part de 
les autoritats competents i 
posterior pagament de les ta-
xes. En cap cas s’han autoritzat 
productes que no estiguessin ja 
en mans de les autoritats. Han 
agilitzat la burocràcia per po-
der posar al mercat els produc-
tes que tant necessita. (Quan 
una empresa vol treure al mer-
cat un producte desinfectant al 
mercat ha de fer molts tràmits 
abans que aquest producte pu-
gui veure la llum...)

A vegades no se sap exacta-
ment les característiques dels 
productes que es compren. 

Són suficients els organismes 
de defensa dels consumidors?
S’han de llegit bé les etiquetes i 
si s’escau preguntar al fabricant. 

Quina és la durada d’una ne-
teja? 
Dependrà de l’entorn on ens 
movem, si estem o no expo-
sats al virus. Cada desinfectant 
funciona de forma diferent. 

Hi ha algun organisme d’ho-
mologació?
Una agència de la Unió Euro-
pea anomenada  ECHA (Eu-
ropean Chemical Agency). Per 
poder utilitzar i vendre un bi-
ocida (desinfectant) ha d’estar 
aprovat per la ECHA. I el Mi-
nisteri de Sanitat de cada estat 
membre. 

Les directrius que donen les 
administracions són clars i 
eficients?
Creiem que sí.

Què s’hauria de fer per vèncer 
aquesta pandèmia?
Posar els investigadors per da-
vant de l’exèrcit i els polítics. 

Poden venir-ne d’altres, la 
química podrà respondre-hi?
Segur que sí.

Darrerament hi ha molts 
accidents domèstics perquè 
la gent fa barreges de deter-
gents... Quines recomanaci-
ons faria? 
Hi ha el típic accident d’inha-
lació de clor perquè es neteja 
amb lleixiu (producte bàsic) i 
seguidament utilitzen un altre 
detergent amb una base àcida. 
Es produeix una reacció quí-
mica àcid-base que fa que s’alli-
beri clor. El clor gas és molt tò-
xic per inhalació. 

Un consell: MAI barrejar de-
tergents per una mateixa su-
perfície a netejar. 

La química al servei de tothom



22  |  #JOEMQUEDOACASA Dijous, 23 d’abril de 2020

En una ocasió, es va cedir el pavelló de les Comes per una celebració religiosa del Ramadà. / ARXIU

S’ha suggerit a les co-
munitats religioses que 
ofereixin alternatives 
per fer un seguiment 

privat o a distància de 
les diferents 
celebracions

El Consell recomana als musulmans 
un Ramadà “prudent i confinat”

Vending Pons ha donat 850 
càpsules de café Nespresso 
al Hospital d’Igualada per 
tal d’aportar #1dosid’ener-
gia+. Des de l’empresa ens 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia se suma a les 
recomanacions de la 

Direcció General d’Afers Re-
ligiosos de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a la cele-
bració de festivitats religioses 
durant la primavera. 
La Unitat de Ciutadania i 
Convivència del Departament 
de Benestar Social i Atenció a 
la Ciutadania de l’ens comar-
cal s’ha posat en contacte amb 
els ajuntaments i les comuni-
tats islàmiques de l’Anoia per 
mostrar-los el seu suport i in-
formar-los de diferents qüesti-
ons en relació a la celebració 
de la festa del Ramadà. 

Atès que aquesta celebració 
acostuma a concentrar un 
nombre elevat de persones, 
s’ha proposat la supressió de 
les activitats col·lectives als 
centres de culte i s’ha acon-
sellat a les administracions 
públiques, entitats i empreses 
que no cedeixin locals ni es-

pais a l’aire lliure per a aquests 
actes, malgrat es programin 
per celebrar-se desprès del 26 
d’abril. 
A més, s’ha suggerit a les co-
munitats religioses que ofe-
reixin alternatives per fer un 
seguiment privat o a distància 
de les diferents celebracions. 
Per facilitar la difusió d’aques-
ta informació el Consell Co-
marcal ha dissenyat un pòster 
informatiu en català i en àrab 
amb orientacions bàsiques en 
relació a aquesta festivitat. Per 
a més informació relacionada 
amb aquest tema, es pot con-
sultar també la pàgina web 
http://justicia.gencat.cat/ca/
detalls/Article/recomanaci-
ons-primavera-2020

Ja es pot consultar el 
Correu de la Unesco 
en català

REDACCIÓ / LA VEU 

S ergio Mancebo, veí 
d’Igualada i col.labora-
dor de La Veu de l’Anoia, 

ha estat nomenat Videógraf de 
l’any 2020 en el prestigiós certa-
men Unionwep que reuneix els 
més destacats fotògrafs i video-
gràfics de país.
Han estat més de 200 peces pre-
sentades en aquesta edició de 
2020 en diferents categories de 
vídeos de noces, sent aquestes 
“Millor Tècnica”, “Millor Histò-
ria” i “Millor Trailer”, resultant 
Mancebo guanyador en “Mi-
llor Tècnica” i obtenint una alta 
classificació en la resta de cate-
gories, el que fet i fet li va ser-
vir per reunir la puntuació més 
alta i ser proclamat “Videógraf 
de l’Any” Unionwep 2020.
En els darrers anys Mancebo ja 
havia obtingut diferents nomi-
nacions en diferents certàmens 
però ha estat aquest reconeixe-

REDACCIÓ / LA VEU 

A quests dies ja es pot 
consultar i descar-
regar el Correu de 

la Unesco en català des de la 
pàgina de la Biblioteca Digital 
d’aquesta institució. 
És la primera vegada que la 
publicació es fa en llengua 
catalana, i la seva edició ha 

L’igualadí Sergio Mancebo, “videògraf de l’any 2020”

Donació de Vending 
Pons a l’Hospital

expliquen que “aquest és el 
nostre hashtag que estem 
fent servir per aquesta cam-
panya de donacions als col-
lectius més necessitats”.

ment el més esperat i desitjat 
que ha aconseguit mai, ja que 
com ell mateix reconeix, és el 
major reconeixement que hi ha 
al nostre país al món dels vide-
ogràfics de casaments.
La gala de premis Unionwep 
és el certamen més esperat 
pels fotògrafs i videogràfics de 
país, no només pel prestigi que 
suposa obtenir un reconeixe-
ment entre tant talent, sinó 
perquè porta anys celebrant 
a Barcelona al congrés Photo 
Fòrum Fest, que reuneix cada 
any a gairebé mil persones 
entre assistents a congressos, 
patrocinadors i professionals 
relacionats amb el món de la 
fotografia i el vídeo.
“Sempre m’he sentit feliç en 
veure a companys com els 
atorgaven el seu premi, la sen-
sació quan veus el teu nom aquí 
és enorme, m’havia relaxat pel 
que fa als concursos i en ple 
confinament ... I diuen que les 

coses arriben en el moment 
adequat, no sé si serà aquest, el 
que si sé és que ho penso apro-
fitar a el màxim. He après en tot 
el que porto de la meva carrera 

que facis el que facis fes-ho des 
del cor”, explica Sergio Mance-
bo.
Mentre assaboreix el seu premi, 
Sergio Mancebo ens diu que no 

deixarà d’immortalitzar els mi-
llors de moments de les nostres 
vides, perquè amb una mà a la 
cambra i una altra mà al cor, la 
seva càmera seguirà gravant 
els nostres millors records.
Aquest any, donades les cir-
cumstàncies, l’organització 
ha decidit resoldre la fallada 
de jurat en línia, i encara que 
hagin estat en unes circums-
tàncies excepcionals, això no 
ha estat obstacle perquè cente-
nars de videogràfics i fotògrafs 
estessin pendents del directe 
d’Unionwep, que va compor-
tar un merescut premi per a 
Sergio Mancebo.
Unionwep neix al 2009 amb 
una intenció molt clara, dig-
nificar la fotografia i els víde-
os de noces. Té com a objectiu 
oferir una selecció de fotògrafs 
i videogràfics de noces d’Espa-
nya amb un segell de qualitat 
de sota criteris de serietat, pro-
fessionalitat i exclusivitat.

comptat amb la col·laboració 
de La Veu de l’Anoia.
El projecte ha estat possible 
amb la implicació del Govern 
d’Andorra, la col·laboració de 
la Generalitat i de la Universi-
tat de Perpinyà, la coordinació 
corre a càrrec de l’Associació 
Unesco d’Igualada-Centre In-
ternacional per a la Creativitat 
Audiovisual.  



El supòsit és idèntic al de les clàusules 
terra encara que sembla que 

mediàticament no se li ha volgut donar
 el mateix ressò

@angelschacon diu al @324cat que “en situacions límit com aquesta, es 
veu com és de necessària la #recerca. Un 3% del PIB de Catalunya hauria 
d’estar destinat a la recerca i a la innovació. Els indicadors europeus ja ens 
indiquen que la inversió és insuficient” #COVID19

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La solució és que el govern espanyol doni diners ara a 
autònoms 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. 

 Seguirem servint als diners
 o a la comunitat?

economia i empresa Espai patrocinat per
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Seguirem servint als diners 
o a la comunitat?

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

EL TRIBUNAL DE LUXEMBURG OBRE LA 
PORTA A RECLAMAR L’ÍNDEX IRPH

Lídia Olivenza Ribé
Advocada especialista en dret bancari
correu-e: loradvocats@gmail.com
Tel. 629773101

Es diu que després de la guerra 
ve la postguerra i que després 
de la malaltia, ve la convales-
cència.

En poques setmanes, hem deixat de ban-
da les nostres vides precipitades i amb 
poc temps per la mirada a l’altre, a do-
nar-nos compte del vulnerables que som 
com a espècie. 
Un virus ha parat el món sencer. 
La natura, al llarg dels segles, ens ha donat 
lliçons sobrades que qui mana és ella. No 
recordem que «el batre de les ales d’una 
papallona pot provocar un huracà en una 
altra part del món».

Com serà la nova realitat?
• Tenim un teixit empresarial configurat 
per petites i mitjanes empreses. Ara és un 
virus, però no se’ns pot oblidar que estem 
en plena revolució tecnològica. Ens ser-
virà com aprenentatge? A més, els robots 
no agafen malalties. Una variable més a 
posar a l’equació.
• Com respondrem als treballadors als 
que hem “obligat” a teletreballar quan 
abans no ho permetíem? Les empreses es-
tan preparant aquesta resposta? Hauríem 
de tenir una figura a les empreses, entre 
operacions i RRHH, que fos un planifica-
dor, per poder fer front a accions que ens 
toquen massivament. 
• Estem parats per un virus, no per una 
desacceleració econòmica o una crisi. És 
una situació inèdita. Preveure compor-
taments econòmics és sempre difícil, ara 
encara ho és més. És lògic que prioritzem 
les persones però seguint de prop ve l’eco-
nomia i ens n’hem d’ocupar perquè les 
conseqüències poden ser molt greus si no 
s’actua bé. 

• Hi haurà canvis en geopolítica? Estem 
mirant cap a la Xina. Sembla que hem 
d’aprendre com s’ha gestionat allà la si-
tuació. Però també hi hem de mirar en 
un altre sentit. Si la fàbrica mundial és 
la Xina, estem perduts. Quan la Xina es 
para, tots ens parem. I ens continuarem 
parant. Seran pandèmies, seran crisis cli-
màtiques, seran diferents esdeveniments 
però ja sabem que pot passar, que no és 
una hipòtesi.
• Per altra banda, quina opinió ens merei-
xerà Europa? Molt em temo, que el nom-
bre d’euroescèptics augmentarà. Queda 
més que palès que no ens entenem ni a 
casa nostra. En una situació on hauríem 
de tenir una única veu semblem un orgue 
de gats.
• Augmentaran les vocacions femenines 
en les carreres STEM? Els veritables he-
rois són els metges, els/les infermers/es, 
els investigadors, els biòlegs. Els reptes 
tecnològics ens han posat a prova. Qui no 
voldria inventar una vacuna ara mateix? 
O aportar solucions tecnològiques en un 
món que es mou telemàticament?
• Com serà la vida a les escoles? Aprofita-
rem l’oportunitat perquè mai cap nen es 
quedi exclòs de les classes quan per exem-
ple, pateix una llarga malaltia?
• Seguirem viatjant tant per feina? Sembla 
ser que arribem a la conclusió que val la 
pena desplaçar-se quan cal negociar, però 
que quan es tracta d’intercanviar infor-
mació, ens podem estalviar els viatges.
• I els grans esdeveniments? Com gestio-
narem les grans concentracions de gent?
• Com comprarem? Els que eren reacis 
a les compres online potser ja no ho són 
tant i a més, una botiga online permet 
crear experiències a mida per cada client. 
Com s’hi pot enfrontar la botiga física?
• Com seran els processos de selecció? Ja 
es dóna el cas que alguns candidats no-
més accepten feines que permetin el tele-
treball o siguin 100% teletreball. 

Com serà la nostra nova mirada? Segui-
rem servint als diners o a la comunitat?  

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

El passat dia 3 de març d’en-
guany es va fer pública la 
Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea 

(en endavant TJUE) de resolució de 
la qüestió prejudicial elevada pel Jut-
jat de Primera Instància número 38 
de Barcelona arrel de la Sentència 
del Tribunal Suprem espanyol (en 
endavant TS) de 14 de desembre de 
2017. Aquesta sentència de l’òrgan 
suprem espanyol tancava la porta 
a aquest tipus de reclamacions, en 
el sentit d’entendre que aquest ín-
dex IRPH, al tractar-se d’un índex 
legal no era susceptible de control 
per part dels tribunals i que queda-
va fora del mecanisme de protecció 
dels consumidors que regula la Di-
rectiva 93/13/CEE del Consell, de 5 
d’abril de 1993.
El TJUE en aquesta resolució, ha 
capgirat de nou (ja va passar en rela-
ció a les clàusules terra) la doctrina 
fixada pel TS espanyol. El màxim òr-
gan jurisdiccional europeu, estableix
que malgrat que l’índex és un índex 
legal (previst en les normes) no és, 
en cap cas, d’aplicació imperativa, 
és a dir, obligatòria, i que, per tant, 
quan l’entitat financera escull aquest 
índex s’ha d’assegurar que el consu-
midor entén el que li pot suposar, en 
quant a càrrega econòmica l’aplica-

ció de l’IRPH. Aquest índex és un del 
varis als quals es pot referenciar el 
préstec hipotecari a tipus variable i 
correspon al Banc assegurar-se que 
el consumidor, en el moment de 
contractar el préstec, en compren 
el funcionament concret de com es 
calcula i com aquest càlcul repercu-
teix en el cost de la seva obligació de 
retornar l’import rebut durant tota 
la vigència del contracte.

El Tribunal no declara la nul·litat 
d’aquest índex, només estableix, 
d’acord amb la Directiva europea els 
criteris que poden portar a consi-
derar-lo nul d’acord amb els estàn-
dards de protecció fixats en la seva 
pròpia jurisprudència. Correspon 
doncs, analitzar, cas per cas, si l’en-
titat financera va complir amb els 
seus deures informació o si, en cas 
contrari, la clàusula seria nul·la per 
falta d’informació, nul·litat que ha 
de portar a la devolució de les quan-
titats cobrades en excés per aplicació 
d’aquest índex. El supòsit és idèntic 
al de les clàusules terra encara que 
sembla que mediàticament no se li 
ha volgut donar el mateix ressò pot-
ser pel perjudici econòmic que pot 
comportar pel sistema financer. Per 
estudi de cada cas concret no dubtin 
en contactar.  

(1) Aquesta crisi no es pot gestionar recentralitzant recursos de les CA 
per cobrir mesures anunciades per l’Estat;
(2) Cal coordinació i complementarietat entre totes les administra-
cions i que l’Estat s’espavili a utilitzar els mecanismes UE/BCE i dis-
tribueixi liquiditat.



MEDITEMPUS-SUMAGROUP

Història

M e d i t e m p u s - S u m a -
group és una empresa 
catalana amb més de 
20 anys d’experiència 

dedicada al sector de treball tempo-
ral –per mitjà de MEDITEMPUS- i 
de la selecció de personal, a través de 
la consultoria PRÒXIMA.

L’empresa va començar la seva acti-
vitat a Barcelona de les mans de dos 
socis fundadors especialitzats en re-
cursos humans, treball temporal i 
consultoria. En l’actualitat, l’empresa 
proporciona totes les formes pos-
sibles d’ocupació arreu del territori 
estatal i disposen de 15 oficines a la 
província de Barcelona i 2 a Madrid 
on ofereixen els serveis de treball 
temporal, outsourcing, consultoria 
en recursos humans, contact center, 
selecció i formació; així com a la ve-
gada, tot un ventall ampli d’ofertes 
de serveis en l’àmbit dels recursos 
humans i l’atenció al client.

Des de finals de l’any 2018, aquest 
grup compta amb una nova delegació 
a la capital de l’Anoia, Igualada, sota 
la direcció i gerència de Borja López. 
Durant la crisi econòmica, l’empresa 
va créixer arribant a facturar 40 mi-
lions d’euros (30 dels quals, de l’ett, i 
els 10 restants, de la consultoria, out-
sourcing i selecció de personal).

El seu mètode de recerca 

El seu mètode de recerca de candi-
dats converteix Meditempus en re-
ferent a la província de Barcelona. 
Però, davant tanta oferta d’empreses 
que es dediquen al sector del treball 
temporal, quin és el seu tret diferen-
cial, allò que els distingeix de la com-
petència? Borja anima a les empreses 

de la comarca que “provin el seu 
mètode diferent de recerca de can-
didats, una característica que ens fa 
ser referents a la província de Barce-
lona. La nostra premissa és ajudar a 
trobar el que necessites. Som la so-
lució tant a les empreses com a les 
candidatures”, explica. 

“Amb això vull dir que les 
empreses han de concen-
trar-se amb la seva activitat 
principal, de la resta, de tro-
bar-li el perfil adequat, ja ens 
encarreguem nosaltres”.

T’ajuden a trobar el que ne-
cessites

Seguint aquesta línia d’actuació, Me-
ditempus Sumagroup respon a la raó 
“d’ajudar a les empreses que volen 
contractar, però també a les perso-
nes que busquen feina. Les posem en 
contacte perquè totes dues parts es 
beneficiïn. La nostra clau és l’empa-
tia”. Aquesta simbiosi és el leitmotiv i 
l’essència d’aquesta empresa.

D’altra banda, per aconseguir-ho, 
gran part de l’equip humà format per 
aquesta empresa està format en l’àm-
bit de la psicologia, relacions laborals 
i humanitats.

“El 80% dels nostres clients són pi-
mes. Per això vam decidir venir a 
l’Anoia, a la capital, per poder ajudar 
a les empreses a captar talent. Som 
conscients que les empreses són molt 
exigents, i la nostra batalla és do-
nar-li un bon servei a l’empresa, però 
també, donar la millor feina a la per-
sona que entra per la porta. Ha estat 
molt gratificant donar un aire nou a 
la comarca de l’Anoia i també donem 
servei a la comarca de la Segarra”, ex-
plica Borja.

Les persones per damunt de tot

En aquest sentit, Enric afirma que 
“seguim amb l’objectiu que el que 
ens fa diferents és l’empatia, el nostre 
objectiu principal són les persones. 

Ens agrada que les persones vinguin 
a la nostra oficina a portar-nos el 
currículum. Hem de saber com són, 
conèixer les seves circumstàncies 
personals perquè amb un paper no 
és suficient. Hi ha d’haver empatia, 
connexió. Les persones que enviem a 
les empreses són els nostres represen-

Més de 20 anys d’experiència en el sector del treball temporal

La companyia situada a Av. Barcelona, 61 LOCAL 1 
 Igualada

Per a més informació:
936 550 970 – 667 109 686

www.meditempus.com 

Amb la col·laboració de:

Sector: Serveis, RRHH

Ubicació: Igualada

Any fundació: 1995

tants. Hi ha d’haver un bon feedback. 
Som conscients que cada persona és 
un món i un perfil. La nostra guerra 
és trobar feina a gent que no en té. 
Fem recursos humans: sempre par-
lem i tractem amb persones, volem 
anar més enllà, dedicar-los uns mi-
nuts i que siguin agraïdes”.
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LA RENTADORA, BEN PLENA7

Descobreix més, consells, curiositats i tendències a
 www.endesa.com/ca/coneix-l-energia/blog-d-endesa
Icones de Flaticon (Pixel Perfect), Freepik i Iconixar

COM ESTALVIAR
ENERGIA A CASA

LLUM SOLAR I BOMBETES LED1 CONSUMEIX + QUAN ET COSTI -6

LA TEMPERATURA, A 20-21ºC2

RENOVAR L'AIRE AL MIGDIA3

NO ALS CONSUMS FANTASMA4

SABER QUANT GASTES5

DUTXA CURTA, RENTAPLATS PLE8

10 OBRIR POC LA NEVERA

COCCIÓ AMB CALOR RESIDUAL9
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CALAF / LA VEU 

Des de l’inici de la cri-
si sanitària del Co-
vid-19,  l’Ajuntament 

de Calaf ha adquirit i repartit 
material de protecció com: 
diferents models de masca-
retes, guants, bates, casquets, 
peücs... que s’han distribuït 
entre el personal que treballa 
al consistori, especialment els 
que realitzen serveis essenci-
als i tenen una major exposi-
ció al risc per la naturalesa de 
les tasques que desenvolupen, 
i la ciutadania en general a tra-
vés de les persones voluntàries 
del projecte “el bon veïnatge”.
El volum més important de 
material de protecció repar-
tit a la ciutadania han estat 
mascaretes de tela reutilitza-
ble, mascaretes d’un sol ús, 
viseres pantalla i salva-orelles 
que s’ha fabricat gràcies a una 
xarxa de persones voluntàries 
formada per 10 cosidores i un 
impressor 3D. El material es 
va començar a repartir entre 
persones de col·lectius vul-
nerables - ateses pels serveis 
socials o des del projecte “el 
bon veïnatge”-, comerciants i 
professionals dels serveis mè-
dics com el CAP o el servei 
d’ambulàncies. En total, fins 
al moment, s’han elaborat i 
donat unes 900 mascaretes, 20 
viseres i 20 salva-orelles i se’n 
continua fabricant més. 

Cal destacar que el material 
ha estat cedit a cost zero per 
persones a títol individual, 
entitats i comerços. Per això, 
des del consistori volen fer un 
agraïment públic a totes les 
persones que d’una forma o 
altra fan possible la fabricació 
i repartiment del material - si-
gui amb la donació de matèria 
primera o hores de treball -.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Calaf també ha adquirit des de 
l’inici de la crisi: 200 mascare-
tes, 600 guants, una trentena 
de pots de gel hidroalcohòlic 

Calaf reparteix unes 1.000 mascaretes 
i pantalles de protecció

desinfectant de mans i una 
vintena de gels, esprais i aero-
sols desinfectants per netejar 
recintes i superfícies. A més, 
des de l’Associació Catalana 
de Municipis també s’ha fa-
cilitat al consistori quaranta 
mascaretes quirúrgiques de 
tela reutilitzables i des de la 
Diputació de Barcelona han 
subministrat a l’Ajuntament 
en diferents entregues: 25 tests 
de detecció ràpida d’anticos-
sos, una trentena d’unitats 
d’hidroalcohol, 10 granotes 
i 10 bates, 100 casquets, 200 
peücs i més de 250 mascaretes 
i 400 guants d’un sol ús.
Gran part d’aquest material 
fungible, ja ha estat utilitzat 
per tal de garantir que els ser-
veis essencials del consitori 
puguin realitzar la seva tasca 
amb totes les garanties i me-
sures de protecció necessàries 
per a la seva salut.

ÒDENA / LA VEU 

L’emergència sanitària i 
l’allargament de l’Estat 
d’Alarma han provo-

cat que el Rebost d’Òdena, el 
banc d’aliments de l’ajunta-
ment, hagi vist incrementat el 
nombre d’usuaris en 40 famí-
lies del municipi. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament d’Òdena 
vol fer un agraïment explícit a 
empreses i organitzacions, el 
suport de les quals ha permès 
millorar les tasques d’atenció 
i subministrament de béns de 
primera necessitat ofert pels 
Serveis Socials.
Des de l’ajuntament volen 
donar les gràcies al submi-
nistrament de fruita, verdura 
i cremes amb que Ametller 
Origen abasteix el Rebost 

d’Òdena. A l’empresa Dille-
pasa, per la seva aportació 
durant la passada Pasqua de 
mones, figuretes de xoco-
lata, bunyols i altres dolços 
per a les famílies. El consis-
tori també agraeix la donació 
de jocs i joguines que ha fet 
Abacus Cooperativa, per tal 
que el confinament no tren-
qui les estones d’aprendre tot 
jugant dels més petits de cada 
casa. Finalment, des de l’ajun-
tament es vol també donar les 
gràcies a Creu Roja Anoia, la 
qual també va fer una apor-
tació al Rebost d’Òdena de 
productes per a la higiene i 
per la seva col·laboració en 
les tasques de logística i re-
partiment que han permès fer 
arribar els béns bàsics a les 
famílies amb menys recursos.

L’Ajuntament agraeix el 
suport rebut en l’abasti-
ment del Rebost d’Òdena

Empresa líder en el sector del packaging busca:

OPERARI DE PREARREGLO/TROQUELAT

Requerim:

Preferiblement experiència en “prearreglo" i prepara-
ció del treballs abans d’entrar a màquina de troquelat.

funcions del lloc: 

Preparació del treballs abans d’entrar a màquina, 
amb l’objectiu de reduir el temps de preparació 

de les tasques.
Realitzar  els canvis de troquel,  arranjaments paper  

d’arreglo, registre, expulsió i separació de poses
Mantenir els objectius de velocitat i productivitat. 

Manteniment dels utillatges i comunicació amb secció 
de troquelat per millora dels mateixos.

Interessats enviar CV a: 
hr.igualada@graphicpkg.com

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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S.M. DE TOUS / LA VEU 

Convertir la música en 
un llenguatge proper 
als alumnes, en una 

eina d’expressió i creativitat, i 
en un instrument per desen·
volupar la memòria, l’atenció 
i la concentració. Aquests són 
alguns dels objectius que van 
impulsar la creació del projecte 
“Música per a tothom” al CEIP 
Cérvola Blanca de Sant Mar·
tí de Tous, un projecte que va 
néixer el curs passat de la mà 
de la direcció del centre i la col·
laboració de l’AMPA i l’Ajunta·
ment del municipi.
El projecte va consistir en la 
creació de dos grups de músi·
ca: “Toca Batuca”, format pels 
alumnes de quart de primària, 
i “Som orquestra”, format pels 
alumnes de cinquè, que van 
aprendre a interpretar diver·

ses peces musicals en grup i 
amb la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música, treba·
llant aspectes com la concen·
tració, la coordinació, el ritme 
i treball en equip, a més del 
coneixement dels diferents ins·
truments de percussió i instru·
ments Orff.
Ara, gràcies a aquest projec·
te, la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares de Catalunya 
ha atorgat a l’AMPA de l’escola 
Cérvola Blanca el primer pre·
mi de la categoria “Fem xarxa 
per la qualitat educativa”, que 
valora les iniciatives que de·
mostren que el treball en xarxa 
repercuteix en l’increment de 
la qualitat educativa. El premi 
consisteix en un guardó de re·
coneixement i 500 euros. Tota 
la informació sobre aquest i 
d’altres projectes es pot consul·
tar al web premisfapac.cat..

L’escola Cérvola Blanca, 
premiada per la Federació 
d’AMPES de Catalunya

CARME / LA VEU 

Celebrem la festa de Sant 
Jordi amb un concurs 
de microcontes diver·

tits que, tergiversant la lle·
genda original o introduint·hi 
elements sorprenents, ens ar·
renqui un somriure que ens 
ajudi a passar més bé aquests 
dies d’aïllament i preocupació 
que vivim. Escriviu el vostre 
fantàstic relat curt, envieu·lo 
a carme@diba.cat i opteu a 
un dels no tan fantàstics pre·
mis del concurs. Tots els mi·
crocontes es publicaran a la 
web de l’ajuntament, www.
carme.cat perquè tothom qui 
vulgui els pugui llegir.
El tema ha de ser la llegenda 
de Sant Jordi en un sentit am·
pli. Podeu fer·hi les variacions 
que vulgueu, capgirant·la o 

Sant Jordi “boig” a Carme
modificant·la perquè el vostre 
relat sigui sorprenent i diver·
tit. Els relats, escrits en qual·
sevol de les llengües oficials 
del nostre país, han de tenir 
una extensió màxima de 100 
paraules, títol inclòs, comp·
tades amb l’eina de recompte 
de paraules del processador 
de textos del vostre ordinador, 
signats amb nom i cognoms 
i fer·hi constar l’edat. HI ha 
dues condicions indispenda·
bles per als relats: hi ha tres 
paraules prohibides (princesa, 
castell, espasa) i tres paraules 
obligatòries (esternut, patata 
i Carme). Els relats es poden 
presentar fins el dia 24 d’abril 
i els relats guanyadors es faran 
públics a www.carme.cat i en 
resposta al correu electrònic 
de l’autor durant el cap de set·
mana del 25 i 26 d’abril.

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
es suma a la modifica·
ció dels calendaris fis·

cals municipals per esglaonar 
el ritme d’impostos i taxes a 
que els ciutadans hauran de 
fer front en el transcurs dels 
propers mesos, com a mesura 
per fer front a la crisi sanitària 
provocada pel Covid·19.
Amb aquestes noves dates 
l’Ajuntament de Jorba s’adapta 
a les mesures tributàries de ca·
ràcter excepcional, per ajudar 
al comerç, les famílies i a par·
ticulars poder fer front a l’atu·
rada de l’activitat econòmica 
obligada per l’Estat d’Alarma.
Així, la data per al pagament 

de l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica es podrà 
abonar fins el 2 de juny, dia 
en que també es farà efectiu 
el cobrament via domiciliació 
bancària.
La primera fracció de l’Im·
post de béns immobles urbans 
(IBI) domiciliat es podrà pa·
gar de forma voluntària des 
del 21 d’abril fins l’1 de juliol, 
dia en que també es farà el gir 
bancari. El període per abonar 
la Taxa del cementiri muni·
cipal, les taxes relatives a la 
gestió de residus domèstics i 
comercials, junt amb l’IBI no 
domiciliat serà del 4 de maig a 
l’1 de setembre, dia en què es 
procedirà també al seu cobra·
ment per domiciliació.

Jorba aplaça el cobrament de taxes i 
impostos municipals

A partir del 4 de setembre i 
fins el 5 de novembre es po·
dran fer els pagament de l’Im·
post de béns immobles rústics 
i l’Impost de béns immobles 
rústics construïts de forma 
voluntària, mentre que el re·
but domiciliat es carregarà 
el 2 de novembre, junt amb 
l’Impost d’Activitats Econò·
miques (IAE). Per fer front al 
pagament voluntari de l’IAE, 
l’impost es podrà liquidar del 
18 de setembre fins al 18 de 
novembre.
Finalment, la segona fracció 
de l’IBI es podrà abonar a par·
tir del 21 de setembre i fins l’1 
de desembre, data en que es 
farà el cobrament per domici·
liació bancària.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Durant els 25 dies que 
va durar el confina·
ment perimetral de 

quatre municipis de la Conca 
d’Òdena –Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida 
de Montbui i Òdena· el Cen·
tre de Coordinació Opera·
tiva de Catalunya (CECAT) 
per coordinar aquest confi·
nament va estar instal·lat al 
municipi de Castellolí. Des 
de d’allà, tota l’estructura de 
protecció civil de Catalunya 
(principalment Mossos d’Es·
quadra i Servei d’Emergèn·
cies Mèdiques) va gestionar 
tota l’operativa de la zona, 
treballant a ple rendiment les 
24 hores del dia per fer front 
a l’emergència sanitària i de 
seguretat provocada per la 
COVID19.
Després que el Govern deci·
dís aixecar aquest confina·
ment perimetral el diumenge 
dia 5 d’abril i es retirés el dis·
positiu instal·lat a Castellolí, 
el cos de Mossos d’Esquadra 
ha volgut agrair a l’Ajunta·
ment del municipi l’acollida 
i les facilitats que els va pro·
porcionar, i també al Restau·
rant Nou Urbisol, que es va 
convertir durant gairebé en 
un mes en el centre d’opera·
cions del pla PROCICAT.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, ha remarcat que “du·
rant tots els dies que van 

estar instal·lats a Castellolí 
vam estar al seu servei pel 
que fes falta, en continu con·
tacte amb el Cap de Mossos 
d’Esquadra responsable de 
l’operatiu PROCICAT i tre·
ballant de manera coordina·
da amb la direcció del con·
finament i la resta d’alcaldes 
de la Conca d’Òdena”.
La propietària del restaurant 
Nou Urbisol, Mercè Jubany, 
explica que la petició de la 
Direcció General de Policia 
de Catalunya “va ser una 

sorpresa” però que ràpida·
ment van posar totes les ins·
tal·lacions al seu servei i van 
adaptar els horaris  per po·
der atendre totes les necessi·
tats dels membres del SEM i 
els Mossos d’Esquadra. Van 
passar a obrir abans del que 
era habitual ·a les 6h del 
matí·, a adaptar els menús i a 
fer uns 250 entrepans al dia, 
i també van contractar una 
empresa de neteja especialit·
zada per poder fer les desin·
feccions tres cops al dia. 

L’Ajuntament de Castellolí fa un 
balanç positiu de l’impacte del centre 
d’operacions CECAT

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



28 | #JOEMQUEDOACASA Dijous, 23 d’abril de 2020

CAPELLADES / LA VEU 

Avui s’ha fet entrega a 
l’oficina de  La Caixa 
de Capellades d’una 

donació de 7.000 euros cap a 
la Fundació Consorts Guasch, 
per part de l’obra Social de La 
Caixa. Junt amb el director de 
l’oficina a Capellades, Sergi 
Arrieta, hi han assistit l’Al-
calde de Capellades, Salvador 
Vives; la directora del centre 
Eva Chaparro i la subdirecto-
ra, Margarida Llinares.
Habitualment L’Obra Social 
de L a Caixa fa ja una donació 
econòmica a la residència per 
ajudar a la compra de mate-
rial per al centre, però aquest 
any les ajudes que donen es-
tan destinades a fer front a 
les despeses produïdes per la 
pandèmia del coronavirus. 
Enguany, aquests 7.000 euros 
es destinaran a pagar part del 
cost del càtering ja que la cui-

na del centre s’ha tancat per 
redistribuir millor el perso-
nal.
La directora de la Residèn-
cia, Eva Chaparro, agraeix 
aquesta donació «són uns 
diners que en aquests mo-
ments ens ajuden a fer front 
a una despesa que no teníem 
prevista. Ho agraïm molt, 
igual que tot el suport i re-
colzament que estem rebent 
aquests dies. Altres establi-
ments de Capelaldes ens han 

L’Obra Social de La Caixa dóna 
7.000 euros a la Residència Fundació 
Consorts Guasch de Capellades

ofert la seva col·laboració 
per desinfectar material, per 
les mascaretes, ulleres i altres 
materials d’EPIS. Familiars 
dels residents s’han ofert per 
fer voluntariat, ens porten 
l’esmorzar... Ho agraïm de 
tot cor».
Per la seva banda, l’alcalde 
Salvador Vives, també agra-
eix aquesta donació i destaca 
«l’enorme esforç i professiona-
litat que estan demostrant tot 
el personal de la Residència».

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades dóna suport a 
les escoles de la vila en 

aquest moment difícil on l’ac-
cés a les xarxes i les eines in-
formàtiques no és igual per a 
tothom.
Els centres han treballat per 
detectar quines mancances i 
dificultats tenen les famílies 
capelladines per accedir a In-
ternet i fer el seguiment de les 
classes per mitjans telemàtics.

El consistori capelladí en co-
ordinació amb els centres edu-
catius, està reforçant el suport 
inicial que ha desenvolupat el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat. Així, els alumnes 
que no tenen accés a connexió 
o a dispositius informàtics, 
reben el material en paper, 
perquè els alumnes puguin 
seguir les activitats que el pro-
fessorat envia.
Cada setmana s’anirà fent en-
trega dels materials educatius 
que donin els mestres. 

Des de l’Àrea d’Educació la 
regidora, Susana Moreno, va-
lora com «són moments di-
fícils i més que mai hem de 
treballar per pal·liar el màxim 
possible les desigualtats que 
s’estan generant amb aquesta 
crisi que estem vivint. Tanma-
teix, des de l’àrea seguim tre-
ballant perquè aquest suport 
no sigui momentani sinó que 
estem explorant propostes i 
polítiques que puguin ser sos-
tingudes en el temps i ajudin a 
minvar desigualtats».

Suport educatiu a les famílies

ÒDENA / LA VEU 

L’espai jove d’Òdena fa 
una crida als nois i noies 
d’entre 8 i 30 anys per-

què participin en el VI concurs 
de contes literaris, en el marc 
de Sant Jordi i el Dia interna-
cional del llibre d’aquest 2020.
Degut a la situació d’excepcio-
nalitat que s’està vivint l’Espai 
Jove ha proposat com a eix 
central de les creacions literà-
ries, temàtiques relacionades 
amb les paraules coronavi-
rus, Covid-19, bacteris, virus, 
pandèmia, confinament, medi 
ambient o guerres del segle 
XXI.
Els participants competiran en 
quatre categories dividides per 
edats: de 8 a 11 anys, de 12 a 
15, de 16 a 18 i de 19 a 30 anys. 
El primer i segon classificat de 
les dues categories de menor 
edat s’enduran 50 euros i 20 
euros, respectivament, mentre 
que el primer i segon classificat 
de les dues categories restants 
optaran a premis de 80 euros 
pels guanyadors i 50 euros pels 
finalistes.
Les creacions literàries es po-
dran enviar fins el 4 de maig 
al correu electrònic  odena.
espaijove@odena.cat, posant 
com a assumpte VI concurs 
de contes espai jove. Els tex-
tos hauran d’estar escrits amb 
un cos de lletra de 12 punts, 
hauran de tenir una extensió 
mínima de 2 pàgines de mida 
A4 i podran estendre’s fins a 
un màxim de 5 planes. Junt 
amb el text caldrà enviar una 
fotocòpia del DNI de la perso-
na concursant o bé, el DNI del 
tutor o tutora, en el cas que el 
participant sigui menor d’edat. 
El termini per a la presentació 

dels treballs finalitzarà el 4 de 
maig. El veredicte i la data per 
a l’entrega de premis es comu-
nicarà després de l’aixecament 
de l’Estat d’Alarma. Podeu 
consultar la resta de les bases 
per al concurs a odena.cat 
El veredicte i la data per a l’en-
trega de premis es comunica-
rà després de l’aixecament de 
l’Estat d’Alarma. Podeu con-
sultar la resta de les bases per 
al concurs aquí (Posar enlla-
ç).L’Àrea d’atenció a les perso-
nes de l’ajuntament, a través 
del Rebost d’Òdena setmanal-
ment abasteix d’aliments i pro-
ductes bàsics a les famílies més 
necessitades del municipi.

Premis per a la creació 
literària del jovent 
d’Òdena per Sant Jordi

Es proposa als joves que 
relatin situacions rela-

cionades amb les parau-
les pandèmia, coronavi-

rus, bacteris...

 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. 

DISSABTES HORES CONVINGUDES

TREBALLEM AMB 
TOTES LES COMPANYIES I LA TEVA
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El carrer de St. Agustí d’Igualada,el mati de St. Esteve de 1962. AFMI5574. Foto: Salvador Masachs.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D e nevades importants 
a la comarca se’n van 
registrar dues du-

rant el segle XX. L’any 1943, i 
el 1962. Aquesta darrera, amb 
la singularitat que va tenir lloc 
exactament el dia de Nadal. A 
finals de segle, el 1987, se’n va 
produir una altra, però ni de 
bon tros com les dues anteces-
sores. 
La nevada de 1962 va afectar 
una part important de Catalu-
nya i va deixar gruixos de fins 
a 70cm a l’Observatori Fabra o 
50cm a Igualada. Els ports de 
la Panadella i el Bruc van que-
dar tallats a la circulació, en 
una situació que es repetiria  
el 1987 i, més tard, el 2001. A 
Igualada es veien esquiadors 
pels carrers. 
La ciutat de Barcelona es va 
veure col·lapsada en una ne-
vada que va afectar la capital 
de Catalunya de forma direc-
ta. L’Observatori Fabra, situat 
a una mica més de 400m d’al-
tura va enregistrar una míni-
ma de -6,3ºC al llarg de la tar-
da del dia de Nadal.
Serveis municipals com el de 
recollida d’escombraries (que 
parcialment encara es feia amb 
carros arrossegats per cavalls) 

van quedar inoperants. Dins 
d’aquest marc que podríem 
definir com a caòtic, la nota 
alegre la donaven els esquia-
dors practicant el seu esport 
favorit al carrer de Balmes i 
Passeig de Gracia, entre altres. 
Curiosament, i en aquella oca-
sió de franc, els Ferrocarrils de 
la Generalitat («els Catalans») 
servien com a remuntadors 
d’excepció fins l’estació de 
l’avinguda del Tibidabo pels 
esquiadors que volguessin re-
petir el descens. Per tal d’aju-
dar a normalitzar la situació, el 
Principat d’Andorra va enviar 
8 màquines llevaneus. El vi-

atge d’aquestes màquines fins 
a la ciutat, va ser una aventu-
ra que va durar 16 hores. Les 
màquines van haver d’obrir-se 
camí passant per Ponts, Calaf 
i la Panadella, seguides d’una 
llarga cua de cotxes i camions 
que aprofitaven l’obertura de 
la carretera. El seguici va ser 
rebut a la Plaça de Sant Jaume 
per l’alcalde de Barcelona (Sr. 
Porcioles) i altres autoritats. 
També l’exèrcit va transpor-
tar des de Talarn, amb tren, 
màquines llevaneus i es mo-
bilitzaren uns 600 soldats que 
van col·laborar en les tasques 
d’ajut a la ciutat. L’aeroport de 
Barcelona va romandre tancat 
durant 4 dies ja que el gruix de 
neu acumulat va ser de 60 cm, 
i la temperatura mínima, va 
arribar a -3°C.
 
Fundació de l’Escola Mowgli 
i nova central telefònica
També el 1962 es va fundar 
l’Escola Mowgli, en la difí-
cil tasca de reprendre l’esco-
la amb co-educació des de la 
República. A l’escola en va ser 
mestre Lluís Maria Xirinacs.
També aquell any es va inau-
gurar una nova central telefò-
nica a Igualada, on es va instal-
lar un dels primers sistemes 
automatitzats de tot l’Estat, 
amb una central del sistema 
PC-1000. Aquest tipus d’ins-
tal·lacions arribarien a contro-
lar el 80% del tràfic telefònic 
de la xarxa espanyola. Hau-
ríem encara d’esperar quatre 
anys més (el 1966) a veure la 
primera cabina de telèfons: va 
ser al barri de Montserrat.

Crònica del diari espanyol ABC.

Portada del diari Igualada,  del 29 de desembre de 1962.

Nova central telefònica a Igualada. AFMI5526. Foto Salvador Masachs.

1962 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

LLIBRES / LA VEU 

El proper dijous viurem 
una diada de Sant Jor-
di excepcional degut a 

les mesures de confinament 
decretades a causa de l’emer-
gència sanitària de la pandè-
mia de coronavirus. En aquest 
sentit, l’Ajuntament d’Igualada 
impulsarà diferents inicia-
tives per fer costat a les lli-
breries locals que no podran 
obrir i, alhora convidar a la 
ciutadania a celebrar un Sant 
Jordi diferent, des de casa. 
El passat divendres, l’ajunta-
ment va organitzar una reu-
nió virtual amb les diferents 
llibreries d’Igualada per parlar 
de la situació i detallar les pos-
sibles accions a dur a terme. A 
la reunió hi van ser presents 
representants de la llibreria 
Aqualata, la llibreria Llegim...?, 
Abacus i Cal Rabell, juntament 
amb el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, el cap 
de servei de cultura, Jep Rabell 
i la directora de la Biblioteca 
Central d’Igualada, Montser-
rat Lobato. A la reunió es va 
plantejar la necessitat de donar 
suport a la celebració de la di-
ada de Sant Jordi a nivell mu-

nicipal i de recolzar, sobretot, a 
les llibreries de la ciutat que ro-
manen tancades, amb l’objec-
tiu d’intentar pal·liar els efec-
tes derivats del confinament. 
La primera línia d’intervenció 
serà fer costat a la campanya 
“Llibreries obertes” a la qual 
s’han adherit les llibreries es-
mentades. A través d’aquesta 
iniciativa es poden encarre-

gar llibres a qualsevol de les 
llibreries adherides. Els llibres 
encarregats es podran reco-
llir quan els establiments pu-
guin tornar a obrir. A través 
del web llibreriresobertes.cat 
o escrivint un correu electrò-
nic a una llibreria en concret 
adherida a la campanya, es 
pot fer una comanda indicant 
el nom de la persona a qui es 

Igualada viurà un Sant Jordi diferent i excepcional
L’Ajuntament d’Igualada impulsarà diferents iniciatives per fer costat a les llibreries locals que no podran obrir

Paral·lelament, la Biblioteca 
Central d’Igualada se suma a 
la celebració de la diada im-
pulsant una programació prò-
pia de Sant Jordi. 
- 11h: Instagram en direc-
te amb Javi Fernandez de la 
revista literària Narranación 
(ens parlarà d’un concurs que 
han posat en marxa per Sant 
Jordi, de la revista i del cinquè 
número que estan preparant)
- 12h: Instagram en directe 
amb Albert Riba ens presenta 

la seva última obra: Conexión 
monástica
- 12:30h: Hora del conte vir-
tual: El viatge més bonic del 
món, a càrrec de La Boia Tea-
tre (Dani i Magda us he envi-
at el vídeo per wetransfer per 
penjar tant a Facebook com a 
Insta)
- 13h: Instagram en directe 
amb Jordi Quintana que ens 
parlarà de la seva primera no-
vel·la: Les noies guapes sempre 
riuen.

- 14h: Vídeo de l’escriptora M. 
Àngels Pineda, que ens parlarà 
de la seva novel·la: El soterrani 
(penjarem el vídeo a Instagram 
i Facebook de la Biblioteca)
- 16h: Vídeo de l’escriptor Jo-
sep Sampere, que ens parla-
rà de la seva darrera novel·la: 
Cinco lágrimas verdes (penja-
rem el vídeo a Instagram i Fa-
cebook de la Biblioteca)
- 17h: Instagram en directe 
amb el poeta igualadí Alejan-
dro Penalva que ha publicat el 

poemari: Mudando la piel
- 18h: Contes des de casa, a 
càrrec d’Anna Garcia. (ens en-
viarà el vídeo i el penjarem a 
Instagram TV i a Facebook)
- 19h: Instagram en directe 
amb Joan Pinyol que en par-
larà de la trajectòria d’Avi et 
traure d’aquí
A més, durant la setmana 
anirem projectant el vídeo 
promocionant les llibreries 
d’Igualada i clips a Facebook 
amb recomanacions d’autors 

locals.
Instagram: bibliotecaigualada
Facebook: www.facebook.es/bi-
blioteca.centraldigualada

vol regalar el llibre. “Llibreries 
obertes” ja compta amb 408 
llibreries adherides i 7.204 lli-
bres al catàleg. A dia d’avui ja 
han venut 15.551 llibres. “No 
és cap urgència tenir un llibre 
nou aquest mateix dijous. En 
aquesta situació excepcional 
hem de mirar de respectar les 
mesures de confinament que 
ens garantiran tornar a la nor-

Un Sant Jordi KM 0: els autors de casa, des de casa (#igdsantjordi)

malitat el més aviat possible. 
Mentrestant, podem aprofitar 
per recuperar els llibres que 
tenim per casa que encara no 
hem llegit, és una oportunitat 
per donar-los una nova vida” 
ha afirmat Pere Camps, re-
gidor de promoció cultural. 
Per altra banda, les llibreries 
Aqualata i Llegim…? S’han 
adherit al manifest “Sant Jor-
di ets tu” que vol potenciar les 
reserves i compres anticipades 
de llibres i rebutja l’enviament 
massiu de llibres per Sant Jor-
di a través de grans platafor-
mes majoristes, fet que segons 
afirmen, “pot perjudicar greu-
ment l’economia i liquiditat 
de les llibreries de la ciutat”. 
Per tal de reivindicar la cele-
bració de Sant Jordi en una si-
tuació excepcional com la que 
vivim, i potenciar l’esperit de 
la diada, l’Ajuntament d’Igua-
lada farà difusió de diferents 
vídeos amb consells literaris. 
Els propis llibreters de la ciutat 
parlaran de recomanacions de 
llibres a través de les xarxes so-
cials del consistori, del depar-
tament de promoció cultural 
i de la Biblioteca Central. El 
contingut es podrà seguir amb 
el hashtag #igdsantjordi.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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Llegir... un gran plaer
En un Sant Jordi tan excepcional i especial com és el d’aquest any no podem deixar de perdre 
el plaer de llegir un bon llibre i malgrat ens haguem de quedar a casa i no puguem gaudir 
d’anar a la llibreria, fullejar llibres i triar aquell que més ens ha agradat, sí que podem buscar 
altres opcions de lectura de llibres que ja tenim o que podem buscar als serveis de les bibliote-
ques virtuals, per exemple. Per això els col·laboradors habituals de La Veu ens han fet arribar 
un seguit de propostes de lectura interessants, que a ells els han resultat plaents i que volen 
compartir amb tots vosaltres.

FRANCESC RICART
L’esperit del temps. 
Martí Domínguez. Editorial Proa. 2019
L’autor del País Valencià, un expert a novel·lar la Història, en aquesta obra s’en-
dinsa en el nazisme i en la seva justificació a partir de la ciència. El fet intrigant, 
a la novel·la i per a la Història, és el paper de científics (l’esperit del temps) que 
en passar els anys van arribar a premi Nobel i que, aleshores, van contribuir a 
justificar l’Holocaust. Premi Òmnium a la Millor novel»la de l’any.  

MIQUEL SAUMELL
Persona non grata.
Jorge Edwards, Barral, 1973.
Òbviament aquest llibre està descatalogat, però per internet encara es pot 
trobar. Aquests dies de confinament l’he tornat a llegir. És un relat autobio-
gràfic del primer diplomàtic xilè que el president Allende va enviar a Cuba. 
Una crònica diplomàtica trepidant molt ben escrita, que ajuda a entendre 
les relacions d’aquella època entre Xile i Cuba, i les interioritats d’aquells 
règims.

JAUME FERRER I PIÑOL
Ensenya’m la llengua   
Toni Beltran Genescà, Editorial Gregal.  
Llibre de 423 pàgines, que recupera i difon el vocabulari mèdic popular. Em 
va semblar divertit, engrescador i útil.

ANTONI DE FEBRER
Amb sense tu 
Pep Elias (2017)
Recordo com pots devorar un llibre quan t’enganxa! Partint de diferents his-
tòries i amb certes quotidianitats com a punt de partida. L’autor juga amb ex-
pressions pròpies que recorden l’escriptura que va trenant com si fos un joc. 
Hi ha cert humor en la seva manera de relatar-ho tot. Amb gust et tornes 
testimoni de les vivències dels personatges. Un llibre de bon gust que resulta 
un plaer rellegir amb un somriure que s’esbossa sol. Sempre se’m fa curt! 

JAUME SINGLA
Això ho canvia tot 
Naomi Klein, Editorial Empuries
Oblideu tot el que sabíeu de l’escalfament global. La veritat, és que el problema 
no rau en les emissions de diòxid de carboni, sinó en el nostre sistema. L’altra 
veritat és que podem combatre aquesta crisi existencial i transformar el nostre 
sistema esgotat en una cosa diferent i radicalment millor. En el seu llibre pu-
nyent i provocador, el més provocador de tots, la pensadora canadenca Naomi 
Klein s’enfronta a un dels problemes més greus que amenacen la humanitat: la 
guerra que el nostre model econòmic fa contra la vida a la terra.

MARTÍ ROSSELL PELFORT
Pluja d’estels  
Laia Aguila, Editorial Destino,Premi Josep Pla 2020
Cinc anys després del tràgic accident, un grup d’amics es retroba un cap de 
setmana. La música i la platja no eviten que els secrets, les confidències i les 
ombres del passat dilueixin la festa. Una novel·la fàcil de llegir on el temps 
passa sense que te n’adonis, com quan gaudeixes amb els amics o mires una 
pluja d’estels.

RAMON ROBERT
Dones de ciència
Rachel Ignotofski. Edita Estrella Polar.
Excel.lent llibre en el que es fa un apropament biografic i es posen de relleu 
les contribucions de 50 dones extraordinàries en els distins camps de la in-
vestigació o dedicació científica. Són retrats de biòlogues, doctores, astrofí-
siques, matemàtiques… Des de Rachel Carson, que fa cent anys ja advertia 
dels perills de la contaminació a l’ estudiosa dels primats Jane Goodall, des 
de la matemàtica afroamericana Katherine Johnson a la gran Marie Curie. 
Un llibre fascinant, molt ben il·lustrat per la pròpia autora.
 

JOAN PINYOL
The road (la carretera)  
Cormac  McCarthy, Edicions 62
Novel·la que sacseja els fonaments de la societat. Dins el pare i el fill que 
volen sobreviure en un paisatge apocalíptic i una situació límit al planeta, 
es manté una llavor d’humanitat que ha d’evitar que res torni a fer-se tan 
malament com abans. Una trama actual, espero.

MARINA LLANSANA
Guillem
Núria Cadenes. Editorial Amsterdam.
Núria Cadenes combina diferents gèneres periodístics i literaris per relatar 
com va ser l’assassinat del jove Guillem Agulló l’any 93 al País Valencià, i ho 
fa de manera objectiva. El resultat és una història real i torbadora. Un llibre 
imprescindible per no oblidar la impunitat amb què ha actuat el feixisme a 
l’Estat espanyol durant tants anys.

NÚRIA CAÑAMARES
Evasions 
Eva Piquer i Eva Armisén
És un llibre que acompanya, un refugi, un espai de trobada amb un mateix 
que pots estirar tant com vulguis. Convida a degustar-lo a poc a poc. A con-
templar-lo, a connectar-hi. Té esperit. És una obra il·lustrada de situacions i 
pensaments de vida. Els textos són una delícia i els dibuixos et transporten. 
Pura evasió. Per tenir sempre a l’abast.

BERNAT ROCA
Iniciació als Veda 
Editorial Fragmenta
Aquesta selecció de fragments feta per Raimon Pannikkar ens transporta a 
un coneixement antic i de milers d’anys d’història. Textos poètics que són 
propers i parlen en forma de metàfores i símbols del més íntim de l’experi-
ència humana, aquella que no canvia i que roman eterna en el centre de 
l’existència: la Vida i també la Mort. Els Veda ens ensenyen que només mor 
allò que no ha donat el seu fruit

JENNIFER ROCA

L’ombra del vent 
Carlos Ruiz Zafón
L’ombra del vent us transportarà a la Barcelona de la postguerra i fareu cos-
tat a Daniel Sempere, el protagonista, que veurà com canvia la seva vida 
arran de la troballa d’un llibre maleït en un lloc increïble: el Cementiri dels 
Llibres Oblidats. Pàgina a pàgina els personatges us endinsaran en un mar 
de secrets i per un laberint d’intrigues que té de rerefons d’una tràgica his-
tòria d’amor.

LLUÍS CAPDEVILA

Els fills de la Terra 
Jean M. Auel 
Els fills de la Terra és una saga de novel·les ambientades a la prehistòria es-
crites per Jean M. Auel, amb un total de sis volums. La saga explica la histò-
ria d’Ayla, una dona cromanyó que passa la seva infantesa entre neandertals 
i visita diverses cultures paleolítiques.

CARMEL.LA PLANELL

Tota una vida per recordar
Premi Ramon Llull 2020
Un veritable tribut a les dones que han lluitat per a perseguir un somni 
professional, massa sovint en mans d’homes; una novel·la  de l’escriptora 
barcelonesa Núria Pradas i Andreu que et descobreix la història d’una dona 
jove que, a l’any 1932, s’instal·la  a Los Angeles per a obrir-se camí a la Walt 
Disney Studios, com a animadora de dibuixos, en un entorn competitiu i 
majoritàriament masculí.

MAGDA BARTROLÍ

No hi ha llum sota la neu
Jordi Llobregat. Columna Ed.
Una inquietant novel·la negra ambientada al Pirineu més feréstec i en 
una remota i abandonada colònia industrial amb un passat fosc. La 
protagonista és una jove detectiu que coneix molt bé aquestes munta-
nyes i que, a més de lluitar a contrarellotge per descobrir l’assassí, haurà 
d’aprendre a conviure definitivament amb un passat que la tempesta: la 
desaparició de la seva germana. 
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

Hem fet una nova tria 
de cançons. Aques-
tes cançons, com 

altres, poden esdevenir bal-
sàmiques per aquests temps 
trasbalsats i pesarosos, aju-
dant a alleugerir una mica 
el pes de la situació pandè-
mica i reclusiva en la que 
vivim. Són cants a la vida, a 
la perseverança, a l’ànim i al 
coratge que podem cantar (o 
escoltar o pensar-hi) en els 
moments més difícils. 

Joan Dausà: Tot anirà bé
“I ara el cor em diu... que 
tot anirà bé. I ara el món 
em diu... que tot anirà bé”. 
El cada vegada més afinat 
cantautor de Sant Feliu de 
Llobregat ha rellançat una 
cançó d’aquestes que donen 
bon rotllo. La va treure l’any 
passat com a mostra d’agra-
ïment, però ara, en temps 
d’epidèmia i incertesa, la 
seva cançó pren nova volada 
amb un clar missatge d’opti-
misme i esperança.  
https://youtu.be/xyx_LnEt-
VWw

Diego Torres: Color espe-
ranza 
Coneguda icona de l’ano-
menat pop llatí, el cantant 
Diego Torres (Buenos Ai-
res, 1971) va publicar a l’any 
2001 la cançó rítmica Color 
esperanza. El propi Torres la 
va cantar davant de Joan Pau 
II. La lletra, molt positivis-
ta, es refereix als problemes 
i als moments difícils de la 
gent. “Saber que es pot voler 
alliberar-se de les pors, pin-

tar-se la cara de color espe-
rança, temptar el futur amb 
el cor”. La cançó va ser un 
exitàs, especialment a Xile, 
Argentina i Estats Units.  
https://youtu.be/Pt_-T1jqdIY 

Lluís Llach: Despertar
A l’any 1968, quan només te-
nia 19 anys, Llach registraria 
una engrescadora cançó d’es-
perança, Cal que neixin flors 
a cada instant i encara no un 
any després escriuria la re-
flexiva Despertar: “Obrir els 
finestrons i esperar un nou 
dia i trobar altre cop entelats 
els vidres, com aquests meus 
ulls, que sovint obliden que 
encara hi ha llum per adreçar 
la vida”. En una altra estrofa, 
afegeix el cantautor empor-
danès: “Hem d’esborrar les 
nits de ràbia i de feblesa”. Dit 
i fet. Feblesa zero.
https://youtu.be/1-1-JtIhpYI 

Giovanna Dafini: Bella ciao
Una de les més populars can-
çons italianes. En el seus orí-
gens, la van cantar les mon-
dine, dones recol·lectores 
dels arrossers de la vall del 
Po. Després la cantaren els 
partisans, durant la Segona 
Guerra Mundial, com a pro-
clama de resistència i envers 
l’anhel de llibertat. I contra la 
república feixista de Musso-
lini. L’han enregistrada tota 
mena de cantants, des de Gi-
ovanna Dafini, que va ser la 
primera, fins Marina Rossell, 
passant per Yves Montand, 
Quilapayun o Nawja Nimri, 
que la va cantar per a la sèrie 
La casa de papel.    
https://youtu.be/sP-7kEC-
Z6Ow 

Clifford T. Ward: Gaye
“Oh, Gaye, tu calmes totes 
les meves pors, tu alleu-
ges tots els meus temors…”. 
Aquesta  és la més conegu-
da de les cançons del poc 
reconegut, però brillantís-
sim cantautor britànic Clif-
ford T. Ward, molt de temps 
malalt d’esclerosi múltiple i 
a la fi mort per una pneu-
mònia viral a l’any 2001. És 
una cançó sobre la fortalesa 
innata d’algunes persones, 
gent beneïda amb el do de 
tranquil·litzar i donar corat-
ge i seguretat als altres. Tots 
coneixem algú així. 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
Mbt3GH8UdCU 

Maurizio Marchini: Nessum 
dorma 
“Desapareix, oh nit!. Ama-
gueu-vos, estrelles tremolo-
ses!. A la matinada, podrem 
vèncer! Vencerem!”. El tenor 
italià Maurizio Marchini va 
ser el primer en sortir a can-
tar al balcó de casa seva, a 
Florència, per donar caliu i 
esperança als afectats pel co-
ronavirus. Va cantar aquesta 
bellíssima ària de Tornado, 
l’òpera de Giacomo Puccini. 
Forza, Italia !.   
h t t p s : / / y o u t u . b e / n L h -
nYwH7sk 

Ia Clua: El món on visc 
Només cinc anys abans de la 
seva prematura mort, o sigui 
el 2006, l’infravalorat músic 
i cantant barceloní Ia Clua 
(que havia estat membre de 
Dos + Un, Estratagema, Pà-
gina blanca i del memorable 
duet Ia-Batiste) va escriure 
una cançó molt assenyada 
i plena de sentiment i es-
perança. “Miro els ulls dels 
meus fills, canviaran el món 
amb un somriure, i els som-
nis que jo he tingut seran els 
seus”. Esperem que sigui així.
https://youtu.be/HSPqBC-
ZLgqU?list=TLPQMDMwN-
DIwMjD8_CLBNPDj3A 

Patti Smith: People have the 
power
John Lennon va somniar 
en un món millor (Ima-
gine, 1970) i proclamaria 
l’immens poder de la gent 
(Power to the people, 1971). 
Al 1988, Patti Smith crida-
ria als quatre vents que “les 
persones tenen poder”, un 
cant a la unitat de la gent 

per un bé comú. Unitat dar-
rerament visible en les ini-
ciatives veïnals, en el sensat 
comportament general de la 
ciutadania o en la esforçada i 
compromesa professionalitat 
de metges, infermeres i altres 
membres del cos sanitari. 
Moltes gràcies a tots ells. 
https://youtu.be/YHz4Waky-
Z4E 

Grup de Folk: Tots junts 
vencerem
“Tots junts vencerem, tots 

Qui canta, el mal espanta (Part 2)
Cançons d’esperança, optimisme i resistència

junts vencerem demà. Oh, 
dins del meu cor crec fer-
mament que tots vencerem 
demà”. Aquesta cançó de 
solidaritat (i de vegades, de 
protesta social o política) 
la va enregistrar primer el 
cantautor folk nord-americà 
Pete Seeger, però va ser Joan 
Baez la qui la va popularitzar 
arreu. Als anys seixanta seria 
adaptada al català pel Grup 
de Folk, formació que en els 
darrers temps ha retornat als 
escenaris. Es una de les seves 
cançons més sol·licitades.
https://youtu.be/lHox8MR-
z7oo 

Bruce Springsteen: Better 
days  
“Bé, la meva anima se n’ha 
anat, va desaparèixer mentre 
jo m’asseia i escoltava com 
passaven les hores i els mi-
nuts. Allí assegut, i mentre 
totes les coses fugien, espera-
va que tornes a començar la 
meva vida”.  El nord-ameri-
cà Bruce Springsteen va en-
registrar Better days a l’any 
1992, formant part del disc 
Lucky Town. Com diu el 
Boss, esperem que vinguin 
dies millors.   
ht t p s : / / y o u t u . b e / Vmw J -
Q62Cs_o 

CAL PANTOMÈNIA CUINA PER A TU

TREBALLEM CADA DIA PER PORTAR-TE ELS NOSTRES
PRECUINATS A CASA TEVA.

SERVEI A DOMICILI SENSE CAP MENA DE COST.

FES LA TEVA COMANDA VIA TELÈFON 93 803 13 85,
CORREU ELECTRÒNIC: carnisseria.gual@gmail.com

ARA MÉS QUE MAI VOLEM ESTAR AL TEU COSTAT.
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MÚSICA / LA VEU 

El compositor igualadí 
Carles Prat  llança una 
nova proposta musical 

seguint amb la iniciativa del 
Cor Virtual “O Sacrum” im-
pulsat arran del confinament 
de la Conca d’Òdena. Es tracta 
d’una nova peça que, seguint 
amb les mateixes característi-
ques de cor virtual, busca ar-
ribar i comptar amb cantants 
d’arreu en un projecte que 
aposta per la música i cultura 
en un moment de dificultats.
Aquesta segona obra ha estat 
composada per Carles Prat ex-
pressament per a la ocasió, es-
collint l’obra Hope is the thing 
with feathers de l’escriptora 
estatunidenca del segle XIX 
Emily Dickinson.  
Prat explica que va escollir 

aquest poema “perquè és un 
text que parla de l’esperança, 
però no d’una manera banal i 
generalista. Sinó de l’esperança  
que forma part de la natura-
lesa humana, que sempre hi és, 
tot i que a vegades sembla que 
no hi sigui, encara que no ho 
sembli, o no la busques o creus 
no merèixer-la....i en moments 
com els que estem vivint, fa fal-
ta  potser que ens ho recordem.  
Vaig trobar, en aquest text de 
Dickinson, una manera molt 
entenedora de sentir-ho”.
Igual que en la primera acció 
del compositor igualadí, amb 
l’obra O sacrum, es tracta d’una 
proposta oberta a tothom qui 
vulgui participar, i que ofereix 
un vídeo amb la partitura i 
l’àudio generals, així com qua-
tre versions amb cadascuna de 
les quatre veus destacades, par 
tal que al seguir amb auricu-

lars per enregistrar la pròpia 
veu, sigui més còmode pels 
participants. (Enllaç al vídeo 
general de youtube https://
www.youtube.com/watch?-
v=xFneZh-eCck) 
En aquesta ocasió s’ha afegit 
als vídeos, la imatge del ma-
teix compositor dirigint per tal 
de facilitar la interpretació i a 
més a més, l’editorial FICTA, 
ha posat a disposició de tots 

“Hope” és la segona proposta de cor virtual 
de Carles Prat

L’obra parteix del poe-
ma “Hope is the thing 

with feathers” de E.Dic-
kinson

els cantants, la peça en PDF de 
manera gratuïta per afavorir la 
participació. Tota la informa-
ció del projecte es pot trobar a 
la web https://www.carlesprat-
vives.com/cor-virtual 
Carles Prat (1985), tenor i 
compositor igualadí, compa-
gina l’activitat com a cantant 
professional  amb la creació 
musical, especialment reperto-
ri coral. 

La nova proposta del 
compositor igualadí vol 
transmetre un missatge 

d’optimisme

Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

“L’ESTACIÓ VELLA” ENTRE 1920 - 1925.
D’aquest edifici (1892 - 1978) ja se n’ha parlat anterior-
ment; ara només es presenta una nova mirada on s’obser-
ven els carros de cavalls i el primer “omnibus”; i la vella 
tanca de fusta que separava el Passeig de la via del tren.
Dades d’Arxiu:
Es tractava d’un edifici aïllat de planta rectangular, amb 
planta baixa i dos nivells superiors. La composició -pròpia 
de les fesomies d’un neoclàssic català per a les estacions de 
tren- presenta una distribució equilibrada a l’entorn d’un 
eix de simetria principal, amb les finestres i altres portals 
laterals.
Fotografia d’autoria desconeguda, que permet veure bé la 
planta d’aquell preciós edifici que va ser enderrocat d’un 
dia per l’altre, a l’any 1978, durant l’Alcaldia d’en Ramon 
Grau Vilaseca.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat..

Recerca: Carmel·la Planell i Lluís, historiadora i fotògrafa

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor Igualadí Ro-
bert Hernando posa 
en circulació la seva 

primera novel·la: “Gladius”. 
La trama de la ficció, ambi-
entada bona part d’ella a Bar-
celona, si bé, també aparei-
xen localitats de la comarca 
de l’Anoia, com Igualada o 
El Bruc, tracta sobre la his-
tòria d’Aitor Tresor. Un jove 
ex-boxejador barceloní que, 
atapeït per un deute hipo-
tecari, es veu embolicat, en 
contra de la voluntat de la 
seva dona, Laura, en un te-
nebrós món de baralles clan-
destines sense límits, ni gai-
rebé regles per diners.
La novel·la, de la qual es va 
haver de suspendre la seva 
presentació en públic a cau-
sa de la crisi del coronavirus 
es pot trobar a les llibreries i 
plataformes de venda online 
com: Amazon, La Casa del 
Libro o El Corte Inglés.

L’autor igualadí 
Robert Hernando 
presenta la novel”la 
“Gladius”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Dones valentes”, de Txell Feixas, o quan una autora 
vol fer justícia amb el seu llibre

Q uan, des de fa dies, 
el pols vital del 
món del llibre està 

en plena efervescència; una 
manera de combatre i donar 
resposta cultural a aquesta 
pandèmia que ens ha sobre-
vingut és convidar a celebrar 
aquest Sant Jordi Obres tan 
atípic des de casa; no sense 
revisar i posar en relleu, al-
gunes prioritats de lectures 
recents que apunten a desco-
brir treballs de signe perio-
dístic i sobretot solidari; uns 
documents que tanta falta 
fan alhora de pensar en un 
món més humà, que priorit-
zi la construcció d’un futur 
on totes les persones hi tin-
guin cabuda i puguin veure 
clars els seus horitzons.
En aquest context, entenc que és inexcusable de fer 
una presentació mínimament mesurada de l’obra 
“Dones valentes”, de la penedesenca Txell Feixas i 
Torras (Mediona, 1979), recentment publicada; i, 
que a proposta del  Col·legi de Periodistes, l’Asso-
ciació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) 
i l’editorial Ara llibres, aquesta periodista, corres-
ponsal de TV3 i Catalunya Ràdio va tenir a bé de 
presentar-la en el marc d’un esmorzar molt concor-
regut amb diferents professionals de la informació, 
a la seu del mateix Col·legi de Periodistes, a la Ram-
bla de Catalunya, número 10, aquest passat mes de 
març.
Després de donar la benvinguda, tot i celebrant 
que l’auditori fos mixt, Montserrat Puig i Mollet 
(ADPC) i Núria de José, vicedegana del Col·legi de 
Periodistes van donar la benvinguda a Txell Feixas, 
a qui se la va qualificar d’antuvi com a una perio-
dista total. Seguidament, la presidenta de l’ADPC, 
Marta Corcoy, després de congratular-se que l’auto-
ra fos nascuda a comarques i que des del periodis-
me local passés a ocupar diferents corresponsalies 
per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (Washington, Grècia, Brussel·les, Iraq, Franja 
de Gaza... i recentment diverses zones en conflic-

te al Líban i a l’Orient 
Mitjà), tot i fent al·lusió 
al primer capítol del lli-
bre, “Khadija” -seqüèn-
cia en què una dona af-
ganesa a punt de parir, 
puntualitza a la ginecò-
loga: “Si és un nen, faci 
el que pugui, si és una 
nena, no la salvi!”- va 
obrir pas a què l’autora 
aprofundís en la dura 
realitat del dia a dia i en 
la percepció que tenen 
de la vida i la guerra 
unes dones que es ne-
guen a seguir perpe-
tuant-se en els silencis 
imposats  per una so-
cietat extremadament 
masclista.
Dones valentes, en pa-

raules de Txell Feixas, és un llibre que partint d’una 
ferma voluntat de  trencar qualsevol estereotip, vol 
ser un sentit i solidari homenatge a les vivènci-
es d’unes dones anònimes i valentes que no s’han 
sotmès i que, donant testimoni de les adversitats 
de què han estat objecte, estan contribuint a can-
viar el rumb de la història, a l’Orient Mitjà. Això 
és, en aquesta zona hi ha una veritable revolució en 
marxa -la revolució de les dones- que precisament 
comença amb el naixement d’una nena i continua 
al decurs de la seva infantesa, joventut, maduresa 
i vellesa; es tracta, doncs, d’una lluita incansable i 
imparable contra un món d’homes, un patriarcat 
secular que tot ho domina. És un combat sense ar-
mes i en defensa de la més elemental supervivència; 
una lluita conscient i organitzada –política– per a 
conquerir i vindicar drets tan humans com el dret 
a néixer, el dret a avortar, a protegir-se de qualsevol 
adversari, a conservar allò que ningú no pot ne-
gar a ningú: el dret a existir. Tanmateix, emperò, el 
capítol més colpidor d’aquesta valerosa revolta és la 
denúncia per a alliberar les dones del drama de ser 
les esclaves del segle XXI, aquelles que han vist en 
el suïcidi l’única opció prèvia a ser considerades 
una mercaderia.
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Abril
24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol,; Gregori d’Elvira.

25: Marc; Anià; Calixta. 
26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell; Clet; Marcel.lí

27: Mare de Déu de Montserrat; Toribi de Mogrovejo; Zita.  
28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Valèria, .

29: Caterina de Sena; Ramon (Raimundo) de Fitero; Robert 
30: Pius V; Josep-Benet Cottolengo; Indaleci; Sofia 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Josep Rius i Morera

Les seves germanes Joana i Lídia Rius, el seu cunyat Josep Marimon; els 
seus nebots: Emili, Montse, Josep Maria i Jordi; els seus renebots: Laia, 

Ovidi, Albert, Aina, Pau, Marc i Queralt i demés família. 
El tindrem sempre en el més estimat record.

Morí el dia 17 d’abril de 2020.

Igualada, abril de 2020

Jaume Tort Talló
En record de

Que ens va deixar a l’edat de 88 anys el passat 15 d’abril

Fill d’Antoni i Maria.

La teva esposa Josefina sempre et tindrà 
en el seu cor.

Durant aquests dies de con-
finament el treball ingent 
dels professionals de la sa-
lut és, de ple dret, a primer 
pla de l’actualitat. Hem po-

lluitant per revertir la situ-
ació, suggereix l’esperit amb 
què hauríem de viure aquest 
temps de Pasqua: intentar 
vèncer el que porta al sofri-
ment i a la mort, acompa-
nyar situacions de soledat, 
infondre esperança allà on hi 
ha desencís, superar la justí-
cia amb la misericòrdia...
Ajudarem a trobar-se amb 
el Crist vivent, doncs, si fem 
prevaler generosament la 
bondat i la compassió, però 
no tan sols en situacions lí-
mit, sinó com a manera ha-
bitual de ser. És a les nostres 
mans de fer-ho, o almenys, 
de provar-ho. Crist ha res-
suscitat, però hem de fer-lo 

Joan Conill i Vilalta
(Regidor 1983-1987)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Emilia Vives Puiggròs

Familiars i coneguts et recordarem sempre.

Va morir el 18 d’abril de 2020 a l’edat de 91 anys

En record de:

gut veure a bastament la 
generositat del seu esforç, 
el seu tremp per a aguantar 
una tensió constant, la seva 
capacitat per a adaptar-se 

als nous escenaris i als nous 
riscos i com, sovint, han de 
fer més del que poden i amb 
mitjans insuficients. La tas-
ca d’aquests professionals, 

present cada dia en la nostra 
vida i en el nostre entorn, 
per tal que tothom senti ben 
a prop el goig de la seva pau i 
l’alè del seu Esperit.
«Hem vist el Senyor», di-
uen a l’apòstol Tomàs els 
seus companys. Però Tomàs 
dubta. Sempre és difícil aca-
bar-se de creure que allà on 
hi ha sofriment, mort, sole-
dat, desencís, trencaments... 
hi pugui néixer Pasqua: re-
surrecció, vida nova, espe-
rança, misericòrdia, pau. 
Però, «feliços els qui creuran 
sense haver vist».

Joan Mir Tubau, prev
Full Diocesà

Millor, creure sense veure
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L’Ortopèdia
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Parlem amb Virgínia Almenar i Pasies, Farmacèutica i Tècnica Ortopèdica, amb més de 25 anys d´experiència, en el seu establiment  Ortopèdia Almenar, oferint 
servei a Igualada i a la comarca de l Ánoia. Llicenciada en Farmàcia a la Universitat de Barcelona, Tècnica Ortoprotèsica titulada pel Ministerio de Sanidad. És 
la Secretària Tècnica de la FETOR, Federación Española de Tècnicos Ortopèdicos, la principal Federació d´Ortopèdics de Catalunya, vetllant  per la dignificació 
professional del sector sanitari ortopèdic dintre de la Xarxa Sanitària del nostre país. Durant la seva trajectòria professional ha treballat també  en Oficina de Far-
màcia, Servei de Farmàcia de l´Hospital de Vilafranca, en Ortopèdia a Rubí  i actualment  és docent  en el  Màster d´Ortopèdia per a Farmacèutics, que organitza 
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

PIA PRAT / LA VEU

Què vol dir Ortopèdia?
La paraula Ortopèdia  ve 
del grec  i vol dir adreçar, 
alinear, col·locar bé. El seu 

logotip és un arbre jove que creix  tort i 
que s’intenta posar recte lligat a una es-
taca o sarment.
L’ortopèdia és una especialitat sanitària, 
que dissenya, fabrica, adapta i coŀloca 
els aparells ortopèdics, que són quali-
ficats com a Productes Sanitaris amb 
regulació i normativa pròpia. La fina-
litat és prevenir, rectificar, modificar, 
alleugerir el dolor, ajudar al bon funci-
onament corporal, o substituir una part 
del nostre cos. És l’especialitat dels pro-
fessionals sanitaris Tècnics Ortopèdics. 
Per sort, no té res a veure l’ortopèdia 
que es feia antigament amb l’ortopèdia 
actual, en què s’utilitzen materials total-
ment nous i lleugers i,  tant en la pressa 
de mides com en la fabricació s’utilit-
zen escànners i ja és gairebé tot en 3D. 
Dintre de l’ortopèdia podem parlar de 
tres funcions molt importants:
La primera seria la prevenció,  que faria 
la funció de rectificar o modificar algu-
na part del nostre cos amb la finalitat 
de corregir-la o sigui, utilitzant articles 
ortopèdics per evitar les deformitats del 
cos o un creixement inadequat. Seria 
el cas de nens i joves en edat de creixe-
ment que necessiten portar, per exem-
ple, un corsé per evitat deformitats de la 
columna o unes plantilles ortopèdiques 
correctives. Una altra funció de l’Orto-
pèdia seria actuar sobre una patologia 
que ja existeix i intentar millorar-la amb 
els aparells ortopèdics. Ens imaginem 
aquí les faixes ortopèdiques per tracta-
ment de fractures vertebrals, les mitges 
ortopèdiques per tractaments vasculars 
i limfàtics, i el calçat a mida per a peus 
amb grans deformitats, entre d’altres. 
Altres actuacions serien les pròtesis:  la 
substitució d’una part del nostre cos per 
una pròtesis ortopèdica que permet a 
la persona recuperar la seva activitat, 
com és el cas de les pròtesis de mem-
bre inferior en les persones amputa-
des. També es faria especial atenció 
a les dones mastectomitzades, a les 

quals les pròtesis mamàries esdevenen 
una solució efectiva  tant personal-
ment com estèticament.
Tots aquests tractaments sempre han 
de ser soŀlicitats pels metges,  de ma-
nera que és el metge prescriptor qui 
prescriu l’aparell, i és el tècnic ortopè-
dic que després de valorar i examinar 
quin tipus d’aparell és el més adequat, 
confecciona, adapta i col·loca l’aparell 
a la persona. I tot el que fa referència 
als Ajuts Tècnics per a la gent gran i 
per a gent amb alguna discapacitat, 
com poden ser les cadires de rodes, 
caminadors, ajudes per al bany, llits 
articulats  i motoretes scooters.

Quin tipus de clients venen a 
l’ortopèdia?
Actualment l’ortopèdia atén les pres-
cripcions mèdiques, les receptes, pro-
vinents principalment de la sanitat 
pública Catsalut, encara que també  
de la privada. Per tant, s’atenen tot ti-
pus de clients amb tot tipus de pato-
logies  i de totes les edats; des de nens, 
adolescents, joves però sobretot gent 
gran. També moltes persones usuàri-
es de plantilles ortopèdiques, bé sigui 
perquè tenen dolor als peus, o perquè 
són nens i les necessiten per créixer bé. 
Però actualment ha augmentat molt la 
demanda de plantilles ortopèdiques 
per a esportistes, de manera que hi ha 
especialització de plantilles inclús per 
segons el tipus d’esport que es practica, 
donant molt bons resultats. L’augment 
de la pràctica de l’esport, tan favorable 

per a la salut, ha provocat un incre-
ment de lesions que es poden tractar 
amb ortesis com genolleres, turmelle-
res, canelleres (molt sol·licitades per 
l’esport del pàdel), tant per a nens com 
per a adults.

Avui hi ha molta gent que els associa 
amb la cura a la gent gran, com 
serveis especials per a la llar. Què és 
el més sol·licitat?
L’ortopèdia sempre ha estat al costat 
de la gent gran, a mi particularment 
m’agrada molt atendre’ls per la seva ex-
periència i per la seva fermesa. Durant 
aquests 25 anys d’exercici professional, 
tinc clients que van venir quan eren 
nens i ara porten als seus fills. En els 
darrers anys s’han experimentat grans 
canvis demogràfics, i el fet que ha aug-
mentat l’esperança de vida i que ha dis-
minuït la natalitat ha fet que hi hagi un 
increment de la gent gran en la nostra 
societat, i  a més és gent gran activa. A 
part de les persones que degut a la seva 
mobilitat reduïda, necessiten ajudes 
com cadires de rodes o caminadors, 
també hi ha persones majors amb molt 
bona qualitat de vida que volen fruir 
de sortir al carrer, passejar, tenir la llar 
condicionada a les seves necessitats i 
adquireixen scooters, cadires de rodes 
elèctriques molt lleugeres, adapten els 
banys... i a la nostra ortopèdia troben 
tot l’assessorament que busquen. El 
nostre equip de professionals sanitaris 
atenem i facilitem la solució dels pro-
blemes de mobilitat de la vida diària 

dels nostres clients i és per això que 
hem augmentat el nostre servei d’aten-
ció telefònica i lliurament a domicili 
en molts dels nostres productes.

Quina situació actual està passant 
l’ortopèdia?
Les ortopèdies som establiments sanita-
ris amb autorització administrativa del 
Departament de Salut, passant per tots 
els requisits per l’obtenció de la Llicen-
cia Sanitària per poder exercir. Però re-
presentem en nombre, un percentatge 
molt petit comparat amb les Farmàcies.
L’Ortopèdia no està passant per bons 
moments, es tracta de micro i petites 
empreses, de persones autònomes, amb 
una mitjana de 2 a 3 treballadors i  les 
retallades sanitàries van fer molt de mal.
Vindran molts canvis, el primer serà la 
introducció de la recepta electrònica 
d’ortopèdia, el e-PAO, que és el mateix 
que la recepta electrònica que hi ha ara 
a les Farmàcies, que suposarà incorpo-
rar-se telemàticament al sistema sani-
tari del Catsalut, que costarà però estic 
ben segura  que serà per bé. La situa-
ció esdevinguda per la COVID-19, ha 
fet endarrerir aquesta posada en marxa 
imminent.
Arran de la COVID-19, també haurem 
de modificar els protocols d’actuació i 
les mesures de seguretat en el treball, 
que de ben segur també ens afectaran.
En aquests moments, amb la situació 
actual de la COVID-19, hem estat des 
del primer dia del confinament d’Igua-
lada, amb el nostre establiment obert al 
públic, veient-nos obligats a reduir l’ho-
rari d’atenció  oferint els serveis mínims 
per si alguna persona necessita algun 
article.
Per facilitar i oferir un millor servei 
d’atenció al nostre client, hem ampliat 
la atenció telefònica i el servei d’entrega 
de determinats articles a domicili, per 
tal que la persona no hagi de sortir de 
casa seva i continuï el seu confinament, 
sobretot la gent gran. 
Aprofito aquesta ocasió per agrair a tots 
els nostres clients que durant aquests 
més de 25 anys, han cregut en el nos-
tre projecte tant sanitari com comercial.  
Moltes gràcies a tots i un record molt 
especial pels que ja no hi són.



Dietètica i salut
Parlem amb Cristina Múnera, propietària de Naturhouse. 

“Nosaltres creiem en tu, i et donem les eines.Uns bons hàbits alimentaris són garantia de salut i benestar”

PIA PRAT / LA VEU

Com els ha afectat la 
Covid-19 i el confina-
ment?
Aquesta situació nova 

i excepcional ens ha agafat a la 
gran majoria en fora de joc. La 
gent fa moltes consultes referents 
al menjar en aquest confinament i 
és plantegen seriosament l’impor-
tància de tenir elaborada una die-
ta saludable adaptada a les actuals 
circumstancies de cadascú. Ara 
que la restauració està pràctica-
ment parada, és una oportunitat 
per reeducar-nos a casa. Actual-
ment nosaltres donem assessora-
ment i suport telefònic a qui ens 
ho demana.

Com afecten, en el camp sanita-
ri, els consells dietètics a perso-
nes i institucions com escoles, 
hospitals i residències d’avis?
Saber quins són els aliments que 
repercuteixen favorable o nega-
tivament, com prendre aquests 
aliments o quan és un factor molt 
important que afavoreix la vida 
de les persones. Certs hàbits i 
aliments en pocs dies es poden 
transformar en una inversió de 
futur parlant en termes de la salut.

Què vol dir aconsellar una bona 
alimentació, quan pensem en 
grups de persones en bon estat 
de salut?
Nosaltres fem un seguiment a les 
persones encara i que la seva sa-
lut és bona per assolir unes pau-
tes d’alimentació que repercutiran 
positivament al seu benestar en 
diferents aspectes, l’immunolò-
gic, emocional i del seu cos. 

I quan necessiten un règim tera-
pèutic, pateixen alguna malaltia 
o han de recuperar-se d’elles?
El primer que recomanem amb 

Naturhouse Igualada és un centre especialitzat en nutrició i dietètica on oferim als nostres clients un seguiment setma-
nal amb complements alimentaris amb l’objectiu d’assolir un benestar equilibrat amb una reeducació alimentaria. 

aquestes persones és que com 
a mínim visitin al seu metge de 
capçalera perquè el metge faci 
una valoració de les seves neces-
sitats més concretes. Si ja ho han 
fet, i la nutrició és un factor que 
pot aportar avantatges a la seva si-
tuació, nosaltres farem costat per 
ajudar dins les nostres possibili-
tats.

Com es fa per planificar menús 
i dietes especials per tal que 
siguin equilibrades en períodes 
de confinament?
Tot plegat fa pensar que caldrà vi-
gilar les quantitats i el valor nutri-
cional que mengem aquests dies.
Planificar-nos  a l’hora de fer la 
compra, adquirir aliments ade-
quats per mantenir una dieta 
equilibrada, evitar comprar en ex-
cés i controlar els productes poc 
saludables. 

Tothom té por d’engreixar-se per 
estar tancat, estar picant tot el 
dia i la manca d’activitat. Quin 
consell donaria?
Diferenciar els aliments saluda-
bles i els no recomanables per al 
confinament.

Saludables poden ser els llegums, 
la fruita i la verdura. Aquests ali-
ments han de tenir un paper prin-
cipal a la nostra dieta perquè ens 
aporten vitamines i fibra que el 
nostre cos necessita. 
A més podem seguir menjant 
carn i peix. Ara bé sempre es po-
den trobar alternatives més salu-
dables, com la carn de pollastre, 
gall d’indi o conill. Si preferim 
menjar peix, es recomana triar 
el blanc. Els cereals tampoc no 
els hauríem de deixar de banda. 
Això sí, recomanem cereals inte-
grals i no pas els refinats. No re-
comanables són aquells produc-
tes que gairebé tothom coneix, 
ultraprocessats, refrescos amb 
sucre, alcohol... Són moments 
excepcionals i remarquem que 
tampoc cal obsessionar-se amb el 
menjar i estar pendent de què es 
pot menjar i què no, d’igual ma-
nera que amb l’activitat física.

I el dietista comunitari o de salut 
pública de prevenció i promoció 
de la salut?
És la persona que assessora a 
través de les seves capacitats la 
fomentació d’adquirir hàbits sa-
ludables a l’alimentació de les per-
sones.
A vegades ens sembla que el di-
etista està integrat a la industria 
i participa en màrqueting social 
relacionat amb l’alimentació, per 
induir-nos cap a determinades 
“modes”. El màrqueting està inte-
grat en excés al món de l’alimen-
tació i dietes miraculoses. A Na-
turhouse fem servir complements 
alimentaris per implementar amb 
la dieta que serveixen per reduir 
els excessos alimentaris o de ve-
gades a la inversa, però l’objectiu 
final és que la persona adquireixi 
unes pautes i hàbits que no hau-
ran d’anar necessàriament lliga-

des amb aquests complements. 
Normalment els productes més 
bàsics i menys elaborats són els 
que més aporten en una bona die-
ta equilibrada però el màrqueting 
ens aboca a una distracció a la 
part més fonamental.

Hi ha una veritable investigació 
en l’àmbit de l’alimentació, la 
nutrició i la salut? No haurien els 
dietistes d’ensenyar a menjar sa 
tant en centres públics i privats?
Crec que el punt clau per en-
senyar a menjar ha de partir 
des dels més petits, a casa i a 
les escoles. La part escolar i fa-
miliar ha de transmetre els va-
lors d’una bona dieta i aquí és 
on els nutricionistes hauríem 
de transmetre aquests coneixe-
ments. Els nens han d’acostu-
mar a menjar i identificar els 
productes que són més benefi-
ciosos per a la salut. 

Hi ha algun aliment preventiu 
per defensar-se millor de la 
Covid-19?
Exclusivament no existeix cap ali-
ment per prevenir el contagi de 
la Covid-19. Això sí, existeixen 
aliments i complements alimen-
taris per estimular el sistema im-
munitari. Els aliments d’una die-
ta equilibrada aportaran tots els 
nutrients necessaris per mantenir 
actives les nostres defenses.
Els complements alimentaris po-
den ser uns bons aliats quan la 
dieta no és equilibrada sempre re-
comanats per un professional. A 
Naturhouse tenim complements 
amb base d’extractes de plantes 
com la maca, equinàcia, pròpolis, 
jalea real... Respectar el descans 
nocturn, fer exercici físic i con-
trolar l’estrès ens ajudarà també a 
mantenir les defenses del nostre 
sistema immunològic.

38  |  SALUT Dijous, 23 d’abril de 2020

 carrer Sant Magi, 5, Igualada.
 665610241

naturhouseigualada@gmail.com

      naturhouseigualada
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 24:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

 DISSABTE 25:  BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 26: 

BAUSILI Born, 23 (9-22h)
CASAS V.
Soledat, 119

(22-9h)

DILLUNS 27:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 28:   ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 29:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 30:   LA CREU
P. de la Creu, 7



Guillem Carreras/  Periodista i editor de l’obra 
“Historia general del Principado de Cataluña, 
condados de Rossellón y Cerdaña”.

Guillem Carreras (Santa Coloma de Queralt, 1988) treballa com a periodista cultural al digital 
Tornaveu – Associacionisme i Cultura. Està molt implicat en el teixit cultural de Santa Coloma 
de Queralt, sobretot en l’Associació Cultural Revista la Segarra i les Festes de la Minerva. 
Arran de l’edició de la crònica de Magí Sivillà, ha convertit la publicació editorial i la recerca 
històrica en les seves principals aficions.

Recentment has publicat una crònica de la Guerra dels 
Segadors escrita pel colomí Magí Sivillà. Qui va ser 
Sivillà?

Magí Sivillà és una persona d’origen humil, nascut a San-
ta Coloma de Queralt el 1597 que, d’una manera una mica enig-
màtica i misteriosa, aconsegueix arribar a relacionar-se amb les 
màximes autoritats franceses del moment. Se’n va a la cort reial de 
París com a ambaixador del Consell de Cent barceloní (equivalent 
a l’actual Ajuntament) i de la Diputació del General (equivalent a 
l’actual Generalitat).

Com arriba una persona d’origen humil a establir aquests con-
tactes?

Magí Sivillà tenia una relació molt íntima amb dues persones que 
van ser clau a la Guerra dels Segadors, com van ser Dalmau de Que-
ralt, el comte de Santa Coloma assassinat durant el Corpus de Sang, 
i l’altre és el Josep de Margarit, que va ser el cap militar de Catalunya 
durant la guerra. Entenc que aquestes relacions van propiciar que 
arribés a aquestes quotes d’influència que per estatus no li perto-
caven.

Quina era la seva feina com a ambaixador a la cort reial francesa?

En la Guerra dels Segadors, França i Catalunya estaven aliades con-
tra Castella i la tasca de Sivillà era demanar galeres per la guerra, 
blat perquè la gent mengés, soldats, etc. A més d’ambaixador de les 
institucions també era ambaixador personal de Josep de Margarit. 
També tenia tres càrrecs honorífics, com a Abat de Banyoles, de 
Sant Martí del Canigó i de Besalú. En realitat, però, eren càrrecs per 
tal que ell pogués tenir un sou, no va exercir mai com a abat.

Posem en context aquella època.

Els historiadors més moderns defineixen la relació de Catalunya i la 
Corona Hispànica com una monarquia composta, que vol dir que 
estats independents tenen el mateix cas. A Catalunya, durant els se-
gles XV, XVI i XVII, les elits es van castellanitzant per obtenir més 
beneficis reials, però les institucions catalanes tenien una sobirania 
absoluta.

Pel què fa a la Guerra dels Segadors, hi ha diverses causes. Les cau-
ses de fons serien que Catalunya es volia regir per les institucions 
pròpies, mentre que la corona de Castella optava per un sistema 
més absolutista, que allò que digués el rei fos aplicat. La guspira que 
fa esclatar la guerra és que, mentre Castella i França estan en guer-
ra, els soldats castellans s’allotgen a Catalunya i aquests han de ser 
alimentats per la població catalana al mateix temps que aquests sol-
dats causen danys personals a aquesta població i també provoquen 
moltes destrosses a cases i esglésies. No hi ha una sola causa perquè 
esclati la Guerra del Segadors, va ser un cúmul de circumstàncies.

La crònica de Magí Sivillà que has editat, què aporta de nou?

En primer lloc diria que és una crònica que té molta informació 
local de l’època. També aporta molta informació dels raonaments i 
pensaments tant de Dalmau de Queralt com de Josep de Margarit. 
Per exemple, s’exposen les contradiccions del comte de Queralt, que 
rebia pressions per totes bandes i que es va veure superat per la situ-
ació i al final el van assassinar.

I l’últim detall important és que es tracta d’una crònica escrita des 
de França i que per tant ens permet conèixer per què van actuar 
d’una manera o d’una altra des de la cort reial francesa.

Se’n parla de l’Anoia a les cròniques?

La veritat és que no se’n parla massa. Es menciona la Conca d’Òde-
na, per exemple, quan es detallen el número d’homes que ha d’apor-
tar cada vegueria per anar a la guerra. Ara, que no surti massa l’Ano-
ia és bo per al territori perquè vol dir que la guerra no va afectar 
massa aquí. Per aquí a la zona, el més important que es menciona 
és quan el rei de França accepta la sobirania de Santa Coloma. És a 
dir, que durant un temps, el senyor de Santa Coloma va ser el Rei 
de França. Això permetia tenir més autonomia política, perquè el 
poder estava més lluny, i que no els carregaven tant d’impostos.

Pel que expliques, fa un relat molt ampli de la guerra?

Jo diria que és una crònica molt transversal. Parla tant dels senti-
ments de la gent de carrer com de la gent que toca poder. Parla de 
política purament dura i també d’estratègies militars. De què pensen 
a la cort castellana i què pensen a la cort francesa. El valor afegit 
d’aquesta crònica és que és  d’allò més transversal.

Aquesta edició de la crònica són 1.260 pàgines. Quan vas decidir 
començar amb el projecte? Imagino que han estat anys de tre-
ball...

Va començar mentre buscava totes les entrades que feien referència 
a Santa Coloma a l’Enciclopèdia Catalana, i em vaig trobar que hi 
havia aquesta crònica de Magí Sivillà a la Biblioteca Nacional Fran-
cesa. Vaig demanar a la Biblioteca Nacional Francesa que em digi-
talitzessin els manuscrits. A partir d’aquí, m’he dedicat bàsicament 
a quatre coses: transcriure l’obra, buscar documents que va rebre o 
enviar com a ambaixador, fer les notes a peu de pàgina (lingüísti-
ques i històriques) i finalment fer la part introductòria del llibre. En 
total han estat sis anys de feina.

Les xifres del coronavirus són un desori. Ara diuen que a d’altres comarques i poblacions catalanes hi ha hagut més infectats per habitant 
que a la Conca. Però ací ens quedarem amb “la fama”. La bona notícia és que les defuncions van minvant. I així, a poc a poc, va prenent més 
importància l’economia. Moltes empreses encara no han pogut obrir, no s’ha avançat gaire en la  tramitació de les baixes i les sensacions 
no són bones. La gent demana accions a les administracions, que són les úniques amb capacitat de mobilitzar recursos, malgrat veure la de-
sorganització i incompetència de la majoria d’elles. Els que manen volen decidir-ho gairebé tot. De nou s’han fet presents els uniformes i les 
imposicions. Però tothom mira d’estar-hi bé, perquè en aquest “capitalisme d’estat” tot passarà per tenir el control legislatiu i la màquina 
de fer diners. I hom vol aprofitar-se de la “discrecionalitat” amb que es reparteixen els favors, bé sigui per poder fer activitats empresarials 
o per gaudir d’alguna compensació per anar vivint. D’ací que hi hagi tanta baralla política per assolir espais de poder. Els elegits ja no estan 
al servei del poble, sinó que se n’han fet els amos. 

“El valor afegit de la crònica de Magí 
Sivillà és la transversalitat amb què 

explica la Guerra dels Segadors”

Marc Vergés Albareda @marcverges8
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