
Marc Castells i Damià Calvet, ahir en roda de premsa.

Un jove, en una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya, abans del confinament. Les xifres econòmiques poden ser un desastre a la Conca. Foto: ACN

Tothom demana una sola veu i 
una estratègia clara per a l’Anoia
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Els sindicats, molt preocupats per 
les conseqüències del confinament

Polèmica entre PSC i ERC per un  
error de la Generalitat vers la Conca Especial tallers 

mecànics: 
oberts 
durant el 
confinament!
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La Generalitat farà 
36 pisos a Igualada
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, va dir ahir que la Ge-
neralitat invertirà 4,8 mi-
lions d’euros en construir 
36 pisos per a lloguer de 
protecció oficial al carrer 
de la Virtut a Igualada, just 
on ara hi ha la zona taron-

ja d’aparcament prop del 
mercat de la Masuca. Ac-
tualment, la Generalitat ja 
està fent una promoció de 
pisos al carrer Serra Cons-
tansó de les Comes. 
L’edifici haurà d’estar aca-
bat l’any 2023.
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L’EDITORIAL

Una sola veu
D emà serà Primer de Maig, el dia del tre-

ballador arreu del món occidental. Òb-
viament, les circumstàncies derivades de 
la devastadora Covid-19 el faran especi-

al, però no per això els sindicats han deixat de fer 
les habituals reivindicacions, en aquesta ocasió amb 
un punt més de força en tot allò que té a veure amb 
la necessitat de fer camí, 
mirant endavant, però 
de forma unida. Ara més 
que mai, possiblement. 
Hi ha moltes veus, cada 
dia més, que avisen que 
encara no hem acabat de 
pair el tema sanitari i, en 
canvi, tot allò que hem 
viscut, que ha estat molt 
dur, no és res comparat 
amb l’allau que ens ve.  
Pot semblar impossible 
que amb només unes setmanes es pugui deteriorar 
tant l’economia, fins al punt de poder provocar un 
cataclisme que ja es compara amb el “Crack del 29” 
del segle XX. 
Tenim unes estructures econòmiques molt deteriora-
des, és evident. Ara ja tenim clar, pels que encara eren 
escèptics, que vivim en un món global, universal, i 

allò que passa a la Xina, repercuteix de forma directa 
a l’altra punta del planeta en molt poc temps de dife-
rència. Però també és cert que, com si es tractés d’una 
macabra comparació darwiniana, només sobreviuen 
els més forts, organitzats i poderosos. Per què hi ha 
països on el coronavirus amb prou feines ha fet mal? 
I per què Espanya, precisament Espanya, ha estat dels 

més perjudicats? 
La resposta a aques-
ta pregunta pot fàcil-
ment conduir a una 
preocupació impor-
tant. Una fórmula per 
combatre-la és fugir 
dels clàssics interessos 
polítics i econòmics. 
Des del nostre territori 
comarcal, el més per-
judicat de Catalunya, 
s’alcen les veus dema-

nant unitat d’acció per definir un pla estratègic comú 
i executar-lo tots a l’una... i no des de la perspectiva 
dels de sempre. Aquesta setmana ja s’han sentit veus 
que no semblen haver entès res de res. 
Cal que l’Anoia tingui una sola veu. I deixar-nos de 
servilismes, pors, interessos i prebendes. O ho paga-
rem molt car. 

Des del nostre territori, el més 
perjudicat de Catalunya, s’alcen 
les veus demanant unitat d’acció 

per definir un pla estratègic 
comú i executar-lo tots a l’una... 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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José Manuel Santiago, general de 
l’estat major de la Guardia Civil, va 
explicar la seva patinada sobre les 
investigacions de les queixes al go-
vern, tot dient “En els meus 40 anys 
de professió, en la lluita contra ETA, 
a l’acadèmia, en les missions a l’es-
tranger i en la lluita contra aquesta 
pandèmia, si alguna cosa he après és 
que el primer són les persones. No 
hi ha ideologies”. 

Ramon Orriols, cap del servei del 
pneumologia de l’hospital Josep 
Trueta i del Santa Caterina, ha dit 
“Sempre tindrem un fons de paci-
ents Covid. A partir d’ara haurem 
d’estar preparats. S’ha patit un estrès 
emocional important, veient com-

panys malalts, familiars afectats, 
por d’emmalaltir, tristesa pels que 
morien i la seva solitud i també 
l’alegria pels guariments i les altes.” 

José de la Mata, jutge de l’Audièn-
cia Nacional, ha imputat 12 ex alts 
càrrecs de Convergència Democrà-
tica (CDC) pel ‘cas del 3%’, entre 
ells Felip Puig, Pere Macias, Xavier 
Crespo, Jordi Jané i Irene Rigau, a 
més de diversos exdiputats, per un 
“presumpte delicte de blanqueig de 
capitals, la finalitat del qual hauria 
sigut finançar el partit.” 

Rafael Blasco, exconseller de la 
Generalitat Valenciana, ha estat 
condemnat per l’Audiència Pro-
vincial a un any de presó (n’està ja 
complint una condemna de sis per 
un altre cas), després de pactar amb 
la Fiscalia.  L’Advocacia de la Gene-
ralitat Valenciana i la Coordina-
dora d’ONGD van mostrar la seva 
“disconformitat perquè no es satis-
fan els greus perjudicis causats pels 
desviaments de 8,2 milions d’euros 
que s’haurien d’haver destinat a 
projectes de cooperació”

Carlos Lesmes, president del Tri-
bunal Suprem i del Consell General 
de Poder Judicial, ha aconseguit que 
la majoria del Comissió Permanent 
censurés Pablo Iglesias, vicepresi-
dent del govern espanyol, per les se-
ves crítiques a una sentència. Conc-
ha Sáez, exmembre de la Comissió 
Permanent del CGPJ, es va queixar 
“li recordo al president del TS que la 
defensa de la independència judicial 
és una competència del ple CGPJ i 
no de la Comissió.” 

Pere Aragonès, vicepresident del 
Govern i Conseller d’Economia, 
ha afirmat que “la despesa dels de-
partaments prevista en els nous 
pressupostos es reorientarà cap a la 
contenció del coronavirus i la re-
construcció econòmica.”

Camil Ros, secretari general d’UGT 
Catalunya, ha explicat que “el sin-
dicat ha iniciat la tramitació d’un 
ERTE per una part de la plantilla i 
per la reducció de la jornada,  per 
causes productives com a conse-
qüència del brusc descens de l’ac-
tivitat de l’organització arran de la 
pandèmia de la covid-19”.

Els infants: no n’hi 
ha prou amb ordina-
dors i accés a wifi
El confinament no és igual per a tothom, això 
és una obvietat. Volem, però, fer visibles les 
diferències per valorar quines mesures ens 
hauríem de plantejar com a ciutat per afavorir 
el creixement, la maduració i l’aprenentatge de 
tots els infants, sobretot dels que estan vivint 
(patint) el confinament en pitjors condicions.  
La primera diferència està relacionada amb 
l’habitatge. No és el mateix viure confinats en 
una casa o un pis espaiós, amb llum i possibi-
litat de sortida, a viure en un pis petit, en con-
dicions precàries de ventilació, llum i humitat. 
No és el mateix tenir un espai on treballar, ju-
gar i on poder aïllar-se dels altres, que haver 
de compartir una única habitació on es fan 
simultàniament  totes les activitats. 
En segon lloc, el fet de no anar a escola té una 
repercussió diferent si es viu en una llar amb 
jocs, ordinador, llibres i on hi ha adults amb 
recursos personals per acompanyar l’activitat 
dels infants i amb la tranquil·litat de tenir fei-
na i ingressos per cobrir les necessitats, que si 
es forma part d’una família que sobreviu del 
treball precari, que veu com es queda sense 
ingressos i on la preocupació per les primeres 
necessitats passa per sobre del que han de fer 
els infants per no quedar endarrerits a l’escola.
Finalment, cal tenir en compte que l’escola i 
els espais d’educació no formal –esplai, músi-
ca, esport–, tenen un paper clau, no només en 
l’adquisició de coneixements i habilitats, sinó 
que són llocs de socialització i on els infants 
creen vincles. La pèrdua d’aquests espais de 
manera temporal pot quedar més o menys 
compensada per l’acompanyament de la fa-
mília i els amics si es troben en una situació 
d’estabilitat i tranquil·litat.
Davant d’aquestes diferències no n’hi ha prou 
amb donar eines tecnològiques o materials, 
cal també l’acompanyament personal, més en-
llà de l’esforç que estant realitzant professors i 
mestres aquests dies de confinament. 
És per això que pensem que és molt impor-
tant, com va dir el conseller d’Educació, que 
aquest juliol i agost hi hagi més i millors casals 
i més beques per garantir l’accés a les activi-
tats d’estiu de tots els infants, sobretot d’aquells 
que han viscut en pitjors condicions el confi-
nament.
Casals i activitats que no pateixin pel currí-
culum ja que el seu objectiu és recuperar el 
contacte entre amics i companys, l’activitat 
física i l’apropament a la natura, deixant de 
banda les pantalles, i sobretot oferir espais on 
generar vincles afectius que ajudin a l’estabili-
tat emocional i personal. 
I caldran recursos econòmics per poder or-
ganitzar bons equips de monitors, per oferir 
beques i per complir les condicions que la si-
tuació postcovid demanarà. Segurament tam-
bé s’haurà de ser creatiu i agosarat. Caldrà de-
mostrar que, així com a societat hem respost a 
la malaltia, serem capaços de donar resposta a 
la desigualtat que el confinament ha agreujat.

MONTSERRAT ROCA
Directora de Càritas Anoia-Segarra
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Estem en plena crisi sanitària i no 
hem de perdre de vista que això 
ens portarà inevitablement a una 
crisi econòmica i social de dimen-

sions desconegudes.
Per tal d’afrontar la crisi social creiem fer-
mament que l’Estat -qui ha de vetllar per 
la vida digna de tota la ciutadania- hauria 
d’implementar una renta bàsica universal 
(RBU) per a tots aquells que no tinguin 
feina i per tal de garantir un mínim per a 
sobreviure. Aquesta nova si-
tuació, fa ara més necessari 
que mai la RBU.
Per un cantó és necessària per 
poder superar aquesta crisi 
sobrevinguda de la Covid-19 
que afectarà a molts col·lec-
tius, i per l’altre, (i això no 
ve d’ara), per  garantir que 
la gent es pugui  formar per 
donar resposta a les noves ne-
cessitats i donar temps perquè 
ningú es quedi fora del mer-
cat laboral, atesa la constant i 
ràpida evolució de les exigèn-
cies formatives del mercat .
Mentre s’adquireix la forma-
ció necessària per tornar a reincorporar-se, 
caldrà invertir en formació, i ja anem tard.
L’estat espanyol haurà de prendre mesures 
amb ajuts directes a autònoms, comerços i 
empreses, i no estic parlant d’aplaçaments 
de pagaments ni de crèdits tous sinó que 
em refereixo a una injecció directa de 
diners.

Des dels ajuntaments haurem de comple-
mentar aquests ajuts -que esperem que 
surtin en breu, són urgents!- per tal de 
garantir que ningú quedi enrere i d’ajudar 
aquells que més ho necessiten. Però a més 
a més, els ajuntaments sanejats i amb es-
talvis -com és el cas de Piera- l’estat els ha 
de permetre poder dedicar aquests recur-
sos a ajudar a la gent. L’estat espanyol ha 
de permetre que els ajuntaments puguem 
contractar (sense comprometre la viabilitat 

dels ajuntaments) i invertir en el que ens 
cal: arranjaments, asfaltatge, equipaments, 
millora de serveis... 
Això es traduiria en què moltes empreses 
tindrien feina de manera immediata, amb 
un client solvent com ho són els ajunta-
ments per poder guanyar temps i anar su-
perant aquesta crisi.

Una altra mesura que hauríem de pren-
dre molts ajuntaments és la contractació 
de gent  per poder fer correctament tots 

els tràmits administratius. Som 
molts els ajuntaments, com Pi-
era, que estem en coeficients 
de treballadors per sota del que 
marca la Diputació. En aquests 
casos hauríem de poder fer con-
tractació de forma directa. De 
ben segur, aquestes dues mesu-
res ajudarien a l’economia local, 
a l’economia del país i a baixar la 
taxa d’atur.
La paradoxa rau en què les prò-
pies lleis estatals de limitació 
d’autonomia econòmica impe-
deixen als ajuntaments invertir 
i contractar, un absolut contra-
sentit i que encara ho és més en 

la situació actual. És absolutament surre-
alista que aquells ajuntaments que tenim 
superàvit no ens deixin gastar per oferir 
més i millors recursos als ciutadans. 
El govern de l’estat espanyol modificarà les 
lleis i ens deixarà, als ajuntaments, poder 
ajudar?  
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Davant la crisi econòmica i social els 

ajuntaments podem ajudar (si ens deixen)

Et sembla raonable que a partir del proper cap de 
setmana ja pugui sortir a passejar la gent gran?

 Sí 50,9%  No 49,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI MADRID
Alcalde de Piera

L’estat espanyol ha de permetre que 
els ajuntaments puguem contractar 
i invertir en el que ens cal i això es 
traduiria en què moltes empreses 

tindrien feina de manera immediata
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MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

Diumenge passat la colla castellera d’Igualada, els Moixiganguers, 
celebraven el seu 25è aniversari, una data molt especial que van 
haver de celebrar des de casa, en confinament. Per molts anys!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

CARTA D’AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL 
D’IGUALADA 
M. Lluïsa Rico Galceran

Voldria agrair a tot a l’equip d’in-
fermeres, personal sanitari, metges 
i metgesses de l’Hospital d’Iguala-
da, el tracte rebut durant els dar-
rers 15 dies, on hi he estat ingres-
sada a causa del coronavirus. 

Tinc 71 anys i vaig ser una de les 
afectades per aquest virus terrible, 
que se’m va enganxar i no em volia 
deixar. Durant mes de dos setma-
nes he estat ingressada a l’Hospi-
tal, i malgrat el malestar, la febre 
i les nits sense dormir, tot l’equip 
de sanitaris de la tercera plan-
ta, em van ajudar a fer l’estança i 
la recuperació més amena i fàcil. 
Unes grans professionals que mal-
grat la tensió, la crisis i el col·lapse 

que estan vivint, em van transme-
tre en tot moment la seva sereni-
tat, alegria i generositat, ballant i 
cantant-nos cada dia, portant-nos 
bombons i un gran somriure, que 
van fer que per uns instants obli-
déssim la malaltia i els dies fossin 
més curts. Han sigut la nostra fa-
mília, els nostres amics...
Mai som prou conscients de l’equip 
de grans professionals, però sobre-
tot humans, que tenim tan a prop 

i que ens ajuden a superar aquests 
moments difícils.
I diuen que en els moments difí-
cils, es quan surt lo millor i el pit-
jor de les persones, a mi m’ha tocat 
viure una situació dolenta, però he 
pogut veure el millor d’unes per-
sones que m’han  ajudat i acompa-
nyat i m’han fet creure, que si que 
hi ha esperança. 
Gràcies de tot cor per la vostra 
professionalitat i humanitat. 
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JOSEP M. CARRERAS

De vegades...

“De vegades, els rucs fan 
cagarades”, diu la dita po-
pular. I quan això passa, 
es posen de manifest coses 

que es volien mantenir secretes. 
Sovint són sospites que ningú pot 
afirmar amb certesa. Fins que al-

gun ruc la caga, fica la pota i es posa en evidència 
allò que es volia tenir amagat.
Vivim en un país on podríem omplir una enciclo-
pèdia de situacions irregulars. No en va Espanya 
passa per ser el país més corrupte d’Europa. Que 
ja és molt havent-hi les màfies italianes o  de l’Est. 
Això no vol dir que sigui on més es persegueix la 
corrupció. Mentre hi hagi independentistes per 
empaitar, els tribunals i els diaris tindran altres 
temes per distreure el personal. A més, moltes ve-
gades denunciar seria  mossegar la mà que et dona 
els rosegons per sobreviure. 
No podem oblidar la història. Recordem les parau-
les d’Eduardo Zaplana comentant descaradament 
amb un col·lega que “si s’havien posat en política 
era per omplir-se les butxaques”. O el nostre esti-
madíssim i modèlic rei emèrit afirmant, sense que 
li caigués la cara de vergonya,  que “mai s’havia im-

posat la llengua espanyola als súbdits de la corona”. 
No cal parlar de les caceres d’elefants a l’Àfrica; en 
secret fins que un accident fortuït ho va posar de 
manifest (i no es pot culpar ningú aquesta vegada). 
O bé de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita fins que 
l’amant deixa de ser-ho i declara que per la seva 
“cara bonica” (o una altra cosa), sa majestat li havia 
fet un regalet: només un milió de dòlars que tenia 
amagats en un banc de Suïssa. 
En voleu més? Hi ha casos a cabassos. Només cal 
veure com va anar la qüestió del judici al Procés. 
“El fiscal després t’ho afina”, va dir Fernández 
Díaz. El mateix TC va maniobrar perquè els recur-
sos dels presos no arribessin a temps a Estrasburg. 
Algú pot dir què s’amaga darrere tot el serial del 
comissari Villarejo? O la pretesa implicació de la 
casa reial en els negocis bruts d’Urdangarin? 
Vivim en una democràcia espanyola que no és 
homologable. La justícia, els principals mitjans 
de comunicació i les “forces de l’ordre” (?) estan 
totalment al servei de la política. Quan els jutges 
són clarament parcials, quan els mitjans de comu-
nicació menteixen descaradament o amaguen els 
draps bruts, quan són els “cuerpos y fuerzas de se-

guridad” els que agredeixen una població pacífica, 
¿quina confiança podem tenir en les institucions? 
De tots els casos ¿quants han estat jutjats? ¿No és 
vergonyós que encara se’ls donin premis i ascensos 
per haver violentat actes plenament democràtics?
Per això, no ens ha d’estranyar que el cap de l’Estat 
Major de la Guàrdia Civil, el general José Manu-
el Santiago, en un atac de zel s’enorgulleixi de les 
accions dutes a terme per les seves unitats. Va afir-
mar que les forces de seguretat treballen per “mi-
nimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi del 
coronavirus per part del govern”. ¿No és això un 
atac frontal a la democràcia?
No patiu, tampoc aquesta vegada passarà res. Nin-
gú dimitirà. Ningú serà cessat. Ja han sortit els col-
legues a excusar el “lapsus” i fer pinya en defensa 
del ruc que l’ha cagada. És clar que protegint el 
compare es defensen ells mateixos. Han de fer veu-
re que són útils. Si no, ¿algú em pot dir què hi pin-
ten tants militars informant sobre l’evolució d’una 
epidèmia? ¿No hauria de ser Sanitat qui ho fes? 
¿Es tracta, potser, d’una qüestió d’ordre públic? Es-
clar que si és una guerra i nosaltres som soldats...  
doncs això, que ens bombin. 
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Tots els partits polítics 
–estatals o nacionals- 
han fet retallades en 
Sanitat. Tots. Els que 

han estat al govern han fet les 
retallades en confeccionar pres-
supostos i els que han estat opo-

sició, els hi ha votat. Hi ha dos partits estatals, PP 
i PSOE, que a més de retallades en Sanitat han 
aplicat augments brutals en despesa militar. Espe-
cialment els tres darrers anys en què s’han batut 
rècords en inversió militar a Espanya.
El del 2019, la despesa militar espanyola va supe-
rar els 20.000 milions d’euros, sense comptar amb 
el que tothom accepta de “gasto oculto en defen-
sa” que es reparteix en altres ministeris. Tot i que 
no hi ha forma de trobar aquesta despesa oculta, 
hom pot pensar que en el pressupost de Defensa 
no s’hi ha inclòs la despesa sanitària del perso-
nal militar, la casa militar del Rey, els habitatges 
exclusius, complexos vacacionals exclusius per a 
militars, el CNI.... tot plegat fa que els 20.050 mi-
lions d’euros oficials, es quedin molt per sota del 
pressupost real.
Venim d’uns anys en què el PP ha fet una gestió 
militar nefasta, construint submarins que no flo-
ten i molls on no hi caben els vaixells, entre altres 
“hazañas”. En un govern un fabricant d’armes, os-
tentava el títol de “Ministro de Defensa”. Contra el 
que ens han volgut fer creure, l’arribada del PSOE 
al “gobierno”, lluny de reduir la despesa en defen-
sa, l’ha ha incrementat fins a límits mai vistos a 
l’Estat espanyol. I, per acabar-ho d’adobar, l’any 
vinent es commemorarà el Centenario de la Le-
gión, el patronat del qual està presidit pel Borbó. 
El nivell de cobdícia a “la corte borbónica” deu ser, 
hores d’ara, orgàstic.

Paral·lelament –i perquè d’algun lloc han de sortir 
els diners- els darrers anys hi ha hagut una reta-
llada monstruosa en els pressupostos de Sanitat. 
Així ens està afectant mortalment la pandèmia del 
coronavirus. Però això s’ha d’acabar d’una vegada.
La crisi econòmica que ja ens està afectant, redui-
rà molt els ingressos de l’Estat i caldrà que fem 
tota la pressió perquè es redueixin els pressupos-
tos de la guerra i s’augmentin els de sanitat. Que 
els metges cobrin més que els generals i que s’in-
verteixi en investigació i equips, deixant de llençar 
diners en la indústria de la guerra que no serveix 
per a res. Bé, res sí, serveix per fer encara més mi-
lionaris als amics del Cap d’Estat. De l’actual que 
en treu comissions i de l’anterior que en treia fula-
nes... i comissions.
Els milers de persones que han mort víctimes del 
coronavirus es mereixen que els honrem, fotent 
fora tots els polítics inútils, que retallen en sanitat 
i que ens volen vendre per tocar poder una estona 
més. No ens hi va solament el respecte als morts, 
ens hi va la vida. 
Mai meé ni un vot a qui retalli en Sanitat i inver-
teixi en guerra. 

Que els metges cobrin més que 
els generals i que s’inverteixi en 
investigació i equips, deixant de 

llençar diners en la indústria 
de la guerra

DRA. CARLA VINTRÓ SÁNCHEZ, Coordinadora del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i 
Logística del Campus Universitari d’Igualada - UdL

Despesa militar i 
retallada sanitària

Indústries que es reinventen... 
Què ens està ensenyant la Covid-19?

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

La pandèmia Covid-19 ha 
irromput inesperadament 
a les nostres vides, ha can-
viat el nostre dia a dia i ha 

transformat una societat que estava 
en constant moviment. La Covid-19 
probablement serà recordada durant 

anys per totes les generacions que l’estem vivint.
Ha impactat en la sanitat, en l’economia, en la societat, 
en l’educació, en la indústria, en la logística, ...i això pre-
visiblement implicarà nous models organitzacionals, 
socials, de consum i de relació. La pandèmia ens ha po-
sat a prova, però també ens està ensenyant moltes coses, 
entre elles la resiliència, la capacitat d’aprendre i de créi-
xer davant de l’adversitat. 
Parlant en termes d’estratègia empresarial estem entrant 
en un nou paradigma, amb noves oportunitats que cal-
drà aprofitar i integrar en els models de negoci. Estem 
veient com moltes empreses s’han reinventat; com les 
que estaven més ben preparades estan gestionant millor 
aquest escenari d’incertesa; i com la tecnologia s’ha aliat 
amb la sanitat, l’educació i la indústria per donar respos-
ta a les noves necessitats socials. 
Alguns dels aprenentatges que en podem extreure i que 
ajudaran a definir els plans de treball són:
Innovació: Innovar és utilitzar o generar coneixement 
per crear productes o serveis, per transformar les idees 
en riquesa i resoldre un problema. La sistematització de 
la innovació, i en definitiva la creació d’una cartera d’in-
novacions, és una eina clau en un entorn VUCA (volà-
til, incert, complex i ambigu) que ajuda a les empreses a 
sortir reforçades en moments de crisi.
Models organitzatius: Són necessàries noves visions 
del món per reinventar les organitzacions. Després 
d’aquesta crisi pot ser que sorgeixin nous models que 
augmentin la capacitat reactiva de les empreses, que 
situïn al capital humà a l’epicentre i que es basin en la 
generació de valor.
Noves formes de treball i clima laboral: Conciliació 
laboral, teletreball, reunions virtuals, flexibilitat horària, 
o formació al llarg de la vida. En el centre de tots aquests 
canvis hi ha les persones, i es busca millorar el benestar 
dels treballadors per obtenir organitzacions competi-
tives, rendibles i saludables. Cal treballar la cultura de 

la creativitat, fomentar el feedback positiu i millorar la 
cohesió de grup.
Responsabilitat Social Corporativa: La crisi Covid-19 
ho ha canviat tot, i són molts els que diuen que la soci-
etat en el seu conjunt ja no tornarà a ser la mateixa. Les 
empreses hauran de canviar el seu rol en la societat i les 
seves prioritats, posant èmfasi en la protecció del treball 
i dels treballadors, la identificació de la cadena de valor 
social, el propòsit real de l’organització i la sostenibilitat.
Estratègies digitals: Els canvis en l’ecosistema digital 
s’estan accelerant. En molts casos hem passat a depen-
dre de la connectivitat digital per adquirir un produc-
te, però a més de la venda online, el màrqueting digital 
també es posiciona com una eina que ajuda a les em-
preses a enfortir l’engagement (compromís i lleialtat) del 
consumidor. 
L’educació i les noves tecnologies: Les noves pràctiques 
laborals demandaran nous perfils professionals, i com a 
conseqüència els treballadors hauran de reforçar les se-
ves competències i coneixements. En aquest context, la 
formació continua al llarg de la vida serà la clau de l’èxit 
i gràcies a les tecnologies es pot fer en modalitat online. 
Tota crisi comporta canvis, i probablement entrarem en 
un nou escenari on convergiran l’ensenyament i l’apre-
nentatge presencial i virtual. Durant aquests dies, des de 
la Universitat hem incorporat les classes telemàtiques, 
video càpsules formatives, simuladors virtuals, ....
Hem vist com empreses del nostre entorn es reinven-
taven i modificaven la seva activitat. Alguns exemples 
són les empreses tèxtils Miríam Ponsa o Elements (mas-
caretes i bates sanitàries), la cooperativa del grup Àuria 
(gel hidroalcohòlic), l’empresa Waterlogies (respiradors 
d’emergència), i les més de 1.100 empreses catalanes que 
s’han registrat en el “marketplace” digital de l’agència 
ACCIÓ del departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya per oferir la seva tecnolo-
gia, material i capacitat de producció per fer front a la 
Covid-19. 
En definitiva, l’imperatiu d’afrontar el nou ordre social 
i econòmic obligarà a les empreses a respondre de ma-
nera ràpida, àgil, eficient i responsable, i això implica 
repensar models de negoci, redimensionar la visió es-
tratègica o fins i tot adoptar un lideratge diferent que es 
basi en la innovació, confiança i compromís. 
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“És indecent que es vul-
gui treure rèdit polític a 
nivell comarcal del que 
està passant”, diuen els 

sindicats

Els sindicats insisteixen en crear una taula comarcal “amb 
una sola veu” contra la crisi econòmica i social
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls sindicats majorita-
ris UGT i Comissions 
Obreres han compare-

gut junts, a l’entorn del Primer 
de Maig, per insistir en crear 
una taula de concertació soci-
al amb tots els agents econò-
mics per tenir “una sola veu” 
davant la crisi econòmica i 
social que ens ve al damunt a 
conseqüència del Covid-19.
Per a Josep Maria Romero, se-
cretari general de Comissions 
Obreres al Baix Llobregat i 
l’Anoia, “estem profundament 
preocupats per la situació del 
territori, hi posarem la banya, 
amb un alt nivell d’exigència. 
S’ha de protegir el que tenim, 
salvar les empreses i s’ha de 
garantir la cohesió social. La 
situació és molt complicada”.
Aquestes declaracions es van 
produir en una roda de prem-
sa telemàtica durant la pre-
sentació de les reivindicacions 
en ocasió del Primer de Maig 
de 2020, que té per lema “Sa-
lut treball i justícia social. La 
prioritat és la vida”, que, entre 
d’altres coses, es basen “en la 
demanda del nou model eco-
nòmic i social, reivindicar el 
treball i condicions dignes i 
salaris justos, i el desenvolu-
pament de l’ingrés mínim vi-
tal, així com més pactes entre 
els partits polítics donada la 
situació que vivim. Tornem a 
reivindicar un ordre mundial 
més just i solidari”, va explicar 
Romero.
Francesc Rica, secretari co-
marcal de l’Anoia, Penedès 

Coronavirus a l’Anoia

i Garraf de la UGT, deia que 
“som la resistència que té 
aquest capital que s’ho vol 
menjar tot. En aquesta crisi 
ha quedat clar quins són els 
treballs més essencials, molts 
d’ells feminitzats, i amb con-
tractes laborals molt preca-
ris... Molta de la gent que ara 
s’està jugant a la vida, quan tot 
això s’acabi, tornaran a les llis-
tes de l’atur. Cal que el govern 
de la Generalitat se n’adoni, 
d’això. Alemanya gasta el 4% 
del seu PIB en sanitat, i tenen 
molta menys mortalitat per 
Covid-19”.

“Cal una sola veu i una plata-
forma per actuar junts”
Alfonsa Santisteban, coordi-
nadora a l’Anoia de Comissi-
ons Obreres, qualificava com a 
“vergonyós” que encara no es-
tigui resolt el tema de les bai-
xes laborals dels treballadors 
de fora de la Conca d’Òdena 
confinada. “A la comarca hi ha 
empreses i ajuntaments que no 
donen les facilitats ni veuen el 
teletreball com una solució de 
conciliació familiar. El primer 
és la salut, i ja hem vist com 
les retallades en sanitat aca-
ben matant. A la residència de 
Vilanova han mort més de 50 
persones, i la responsabilitat 
és de la Generalitat. No s’ha 

fet tot el que s’hagués pogut 
fer, és un sector que porta sis 
anys reivindicant millores”, 
deia Santisteban. “És indecent 
el que ha passat”.
“D’una vegada per totes hem 
d’anar a una sola veu, i en una 
sola plataforma, amb el su-
port de tothom, i hem de po-
sar això sobre la taula davant 
aquesta emergència social, 
per a que ningú es quedi en el 
camí”, apuntava la coordina-
dora comarcal de Comissions 
Obreres.

En la mateixa línia, Mario Ol-
medo, coordinador a l’Anoia 
de la UGT, explicava que “te-
nim la preocupació si quan 
s’acabi l’estat d’alarma les em-
preses podran continuar, cal 
una taula de concertació social 
per a fer propostes davant els 
governs superiors. S’ha com-
provat que quan anem tots a 
una s’assoleixen fites. S’han de 
dotar més recursos a nivell de 
serveis socials, hi ha un munt 
de persones que estan despro-
tegides”. Al mateix temps, els 

sindicats creuen que “s’ha de 
tenir una bona oferta de sòl 
industrial per a empreses que 
vulguin venir”.
En relació als darrers episodis 
que s’han viscut de polèmica 
entre partits a nivell comarcal 
(veure pàgina 11) “l’últim que 
necessitem en aquest moment 
són trifulques polítiques, ba-
ralles partidistes, ni tampoc 
entre governs. Aquesta buro-
cràcia que impedeix que els 
treballadors puguin accedir 
a la seva baixa, que acabi ja 
d’una vegada, però això no-
més passarà si tots els governs 
es posen d’acord”, deia Olme-
do. “Em sorprèn aquesta polè-
mica, no té ni sentit ni té lloc, 
perquè els alcaldes de la Con-
ca han anat a l’una, és indecent 
intentar treure rèdit polític 
d’una situació així”, deia San-
tisteban.
A l’Anoia, a data d’ahir, i segons 
les dades del departament de 
Treball de la Generalitat, s’han 
presentat un total de 1.541 
Expedients de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO), 
que afecten a 9.936 persones. 
La immensa majoria són de 
“força major”, però per altres 
causes se n’han presentat 48, 
amb 672 treballadors afectats. 
En xifres absolutes, l’Anoia és 
la 16a comarca amb més expe-
dients presentats. 

Font: Departament de Treball de la Generalitat.

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors
Catalunya 94.715 694.705 89.264 598.673 5.451 96.032
Barcelonès 31.304 236.798 29.535 208.647 1.769 28.151
Vallès Occidental 10.125 88.858 9.317 69.644 808 19.214
Baix Llobregat 8.887 93.741 8.245 81.635 642 12.106
Maresme 5.061 30.131 4.840 27.352 221 2.779
Vallès Oriental 4.554 33.426 4.223 27.098 331 6.328
Tarragonès 3.227 17.646 3.123 16.146 104 1.500
Segrià 2.482 15.382 2.433 14.335 49 1.047
Baix Camp 2.415 11.989 2.346 10.557 69 1.432
Gironès 2.413 16.969 2.288 15.244 125 1.725
Alt Empordà 2.365 13.477 2.312 12.374 53 1.103
Baix Empordà 2.060 11.146 1.997 10.511 63 635
Selva 2.013 14.652 1.912 12.244 101 2.408
Bages 1.986 17.103 1.765 14.624 221 2.479
Garraf 1.929 10.190 1.837 9.212 92 978
Osona 1.749 12.283 1.610 10.154 139 2.129
ANOIA 1.541 9.936 1.493 9.264 48 672
Alt Penedès 1.261 9.582 1.181 7.604 80 1.978
Baix Ebre 1.093 4.317 1.026 3.909 67 408
Baix Penedès 1.073 7.024 1.044 5.031 29 1.993
Montsià 920 3.960 876 3.438 44 522
Garrotxa 711 4.999 649 3.803 62 1.196
Berguedà 515 2.715 493 2.357 22 358
Alt Camp 489 4.289 447 3.295 42 994
Cerdanya 418 1.640 404 1.592 14 48
Urgell 409 2.801 358 1.943 51 858
Noguera 405 2.145 386 1.978 19 167
Pla de l'Estany 404 2.657 361 2.028 43 629
Pla d'Urgell 372 2.673 348 1.814 24 859
Ripollès 332 1.657 317 1.539 15 118
Alt Urgell 310 1.486 299 1.433 11 53
Segarra 235 1.461 210 954 25 507
Aran 224 884 224 884 0 0
Solsonès 221 928 208 853 13 75
Conca de Barberà 194 1.917 184 1.799 10 118
Pallars Jussà 171 521 169 513 2 8
Ribera d'Ebre 159 620 155 448 4 172
Garrigues 142 597 133 568 9 29
Pallars Sobirà 133 378 133 378 0 0
Priorat 118 396 115 371 3 25
Moianès 114 734 99 527 15 207
Terra Alta 99 380 98 374 1 6
Alta Ribagorça 82 217 71 199 11 18

Força major Altrres causesTOTAL

NOMBRE D’ERTO’S PRESENTATS A CATALUNYA A l’Anoia, a data de 28 
d’abril, s’han presentat 

1.541 ERTO’s, que 
afecten a 9.936 

treballadors

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

professionals 
que ho feu possible



Amb una inversió de 4,8 
milions es construirà 
un nou immoble en 

un solar de 739 metres 
quadrats, amb locals 
comercials i pàrquing

Millora important de 
la situació sanitària a 
l’Anoia derivada del 
Covid-19

La Generalitat impulsarà 36 pisos de lloguer 
assequible al carrer de la Virtut d’Igualada
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Les dades de mortalitat es-
tan baixant molt a la Con-
ca d’Òdena. Les dades de la 
darrera setmana (del 22 al 28 
d’abril) que ha proporcionat 
Funerària Anoia són de 20 
persones mortes, quan l’any 
passat eren 13. S’aproximen, 
doncs, a la realitat habitual, 
i són lluny de les 90 víctimes 
mortals de fa només cinc set-
manes. El departament de 
Salut ha informat que, des de 
l’inici de la crisi sanitària, han 
mort 431 persones a la comar-
ca de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, i l’alcalde 

d’Igualada, Marc Castells, han 
presentant aquest dimecres 
l’acord entre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, l’Institut 
Català del Sòl, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Promotora Igua-
ladina Municipal d’Habitatges 
(PIMHA) per promoure el 
desenvolupament d’habitatge 
amb protecció oficial de llo-
guer a la nostra ciutat.
Aquest acord permetrà usar el 
solar de 739 m2 situat al carrer 
de la Virtut, número 13, que 
fa xamfrà amb els carrers del 
Cardenal Vives, Delícies i Vir-
tut, per construir un immoble 
amb règim de protecció ofici-
al, amb 36 habitatges destinats 
íntegrament a lloguer assequi-
ble, locals comercials en planta 
baixa i aparcament en planta 
soterrània.
En base a l’acord, l’Ajuntament 
cedeix a l’Incasòl l’ús privatiu 
del terreny en funció d’un dret 
de superfície de 75 anys de du-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) ha 

mantingut aquesta setmana 
una reunió telemàtica amb el 
conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet. En la 
trobada s’ha abordat el procés 
participatiu del Pla Director 
Urbanístic d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca -del que 
penja el polèmic projecte del 
macropolígon de Can Morera- 
atesa la voluntat de garantir la 
seva celebració.
El procés participatiu s’havia 
d’haver presentat el 17 de març 
en un acte públic al Museu 
de la Pell, que va haver de ser 
anul·lat arran del confinament 
decretat pel brot de Covid-19. 
La nova situació ha obligat a 
adaptar la metodologia, de ma-
nera que el procés participatiu 
es farà per via telemàtica. En 
la trobada s’ha informat que 
s’estan elaborant els materials 
audiovisuals i configurant els 
procediments informàtics per 
garantir la participació i gene-
rar dinàmiques que permetin 
generar aportacions al Pla, en 

La consellera Vergés 
visita l’Hospital, la 
residència P. Vilaseca 
i el CAP Anoia

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, va visitar dimecres de 
la setmana passada l’Hospital, 
el CAP Anoia i la residència 
Pare Vilaseca, l’única de titu-
laritat pública. Va conversar 
durant dues hores amb els 
professionals del centre i els 
va agrair la seva implicació i el 
“sobreesforç”. 
Vergés va compartir les im-
pressions de present i futur 
amb els sanitaris de l’Hospital 
i, més tard, amb els professio-
nals del CAP Anoia del pas-
seig Verdaguer, on s’està con-
centrant l’activitat de Primària 
de la Conca d’Òdena relacio-
nada amb el Covid-19.

Els alcaldes de la Conca reactiven el projecte de Can 
Morera i el procés de participació serà “telemàtic”

absència de les sessions pre-
sencials que s’havien progra-
mat, repartides entre els diver-
sos municipis de la Conca. La 
previsió és que el procés pugui 
culminar al setembre.
Els alcaldes de la MICOD i el 
conseller Calvet han coincidit 
en la necessitat d’adoptar pro-
cessos de simplificació admi-
nistrativa i han valorat aquest 
nou impuls al pla director com 
una mostra d’ambició positiva 
de cara al futur del desenvolu-
pament econòmic de la Conca.

Els altres projectes 
segueixen actius
Durant la reunió també s’ha 
comentat l’estat d’algunes actu-
acions previstes al territori. El 
conseller ha destacat que, amb 

motiu de la situació d’emer-
gència, el Govern ha suspès 
l’execució de tota l’obra públi-
ca, però no ha aturat la gestió 
dels projectes. En aquest sentit, 
es manté el calendari previst 
per a l’enllaç d’Igualada amb 
la Ronda Sud, que podria tenir 
el projecte executiu finalitzat a 
final d’estiu, i també es manté 
l’estudi del nou enllaç des de 

Vilanova del Camí.
Dimarts es van fer sengles reu-
nions amb les conselleres Ver-
gés i Budó per avaluar la situa-
ció sanitària i econòmica de la 
zona. 
La consellera de Presidència va 
plantejar una línia d’ajuts espe-
cífics per als ajuntaments de la 
zona i la consellera de Salut els 
va exposar que l’evolució sani-
tària és positiva.Els alcaldes de la 

Conca es reuneixen 
amb el conseller Calvet 
per reimpulsar imme-

diatament el Pla Direc-
tor Urbanístic d’Activi-

tat Econòmica

rada. El cost total aproximat de 
la construcció de l’edifici s’esti-
ma en 4.800.000 € (sense IVA). 
El conseller Calvet ha explicat 
que la intenció és que a final 
d’any es puguin licitar les obres 
per construir els nous habitat-
ges i que comencin a construir 
el 2021 per acabar-los el 2023.
L’alcalde, Marc Castells, ha afir-
mat que “es tracta d’un anunci 
que en qualsevol circumstàn-
cia seria una bona notícia, però 
que en el context actual agafa 
una dimensió encara més im-
portant, ja que significa que la 
ciutat no s’atura, que treballem 
intensament amb el Govern de 
Catalunya per atendre les ne-
cessitats de la nostra població 
i que les polítiques socials són 
una de les nostres prioritats”.

Ajornament del Ciri Votiu
Castells també ha explicat que a 
causa del confinament, l’Ajun-
tament i l’Abadia de Montser-
rat han ajornat l’ofrena del Ciri 
Votiu de la Ciutat d’Igualada 
a la Verge de Montserrat, que 
cada any se celebra juntament 
amb entitats i institucions 
igualadines que commemoren 
un aniversari destacat. L’acte, 
que s’havia de dur a terme el 
dissabte 9 de maig, s’organit-
zarà en una nova data que es 
determinarà en funció de l’evo-
lució de l’estat d’alarma i de les 
condicions en què s’apliqui el 
desconfinament.
Les entitats que estan convi-

dades a l’Ofrena al Ciri Votiu 
a Montserrat aquest any: Co-
missió Reis d’Igualada (125è 
aniversari), SE futbol Ateneu 
Igualadí (100 anys), Schola 
Cantorum (80 anys), Igualada 
Hoquei Club (70 anys), Igua-
lada Comerç (40 anys), Club 
Bàsquet Igualada (40 anys), 
Cine Club Ateneu (40 anys), 
Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia (30 anys), Diables 
d’Igualada (30 anys), Club 
Esportiu Escolapis (30 anys), 
Moixiganguers d’Igualada (25 
anys), Associació Veïns Barri 
del Sant Crist (25 anys), Petits 
Diables d’Igualada (20 anys) i 
Anoia Golf Club (20 anys).

SUSPENSIÓ DE L’OFRENA DEL
 CIRI VOTIU A MONTSERRAT

A causa de la situació de con�nament, l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Abadia de Montserrat han suspès l’ofrena 
del CIRI VOTIU DE LA CIUTAT D’IGUALADA a la Verge de 
Montserrat, que cada any se celebra juntament amb 
entitats i institucions igualadines que commemoren un 
aniversari destacat. L’acte, que s’havia de dur a terme el 
dissabte 9 de maig, s’organitzarà en una nova data que 
es determinarà en funció de l’evolució de l’estat d’alarma 
i de les condicions en què s’apliqui el descon�nament.

Igualada, abril de 2020 

Ajuntament d'Igualada
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Una sanitària del CAP Anoia, amb material de Malla. / CARLES RAMOS

Més de 2.000 elements de protecció 
lliurats gràcies al Projecte Malla

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Psicòlo-
gues i Psicòlegs de l’Ano-
ia (APPA) és una entitat 

sense ànim de lucre que té com 
a propòsit apropar la psicologia 
a totes les ciutadanes i ciutadans 
de la nostra comarca. Veient els 
efectes emocionals i les conse-
qüències en la salut mental de la 
població que està tenint aquesta 
pandèmia, l’APPA està oferint 
un servei de suport psicològic 
gratuït tant per a professionals 
de la salut com per a persones 
que d’altres maneres es veuen 
afectades per aquesta greu crisi.
Les demandes que arriben, son 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Projecte Malla se-
gueix expandint-se i 
continua imprimint 

material de protecció als pro-
fessionals sanitaris i assisten-
cials de la Conca d’Òdena. 
Aquesta iniciativa de TICAno-
ia i de disseny=igualada ja ha 
repartit més de 2.000 elements 
de protecció a diversos profes-
sionals de la salut de la Conca 
d’Òdena, que fan una valo-
ració molt positiva de tot els 
elements de protecció que han 
rebut de part del Projecte
Malla.
Un material totalment neces-
sari per al desenvolupament 
de la seva tasca, tal com indica
Beatriz Pérez, metgessa i di-
rectora del CAP Santa Marga-
rida de Montbui: “Gràcies a les 
donacions del Projecte Malla 
ens sentim molt més protegits, 
còmodes i segurs, i per tant ha 
fet millorar sensiblement les 
nostres condicions de treball. 
Estem molt agraïts de tota la 
gent que hi ha col·laborat, ja 
que per nosaltres son eines 
que ens poden salvar la vida”, 
assegura Beatriz Pérez.
“Si estem més còmodes, po-
dem donar un millor servei”, 
afirma ara l’Ana Fernández, 
TCAI del CAP Anoia d’Igua-
lada. “Els primers dies van ser 
horrorosos, ens havíem d’in-
ventar qualsevol cosa per evi-
tar que els elements de protec-
ció ens fessin mal, ens costava 
respirar i molts companys han 
acabat amb ferides a la cara 
i mal de cap, cosa que feia la 
nostra feina molt més compli-
cada. Els professionals passem 
moltes hores amb la cara ta-
pada i les gomes convencio-
nals ens fan mal”, explica Ana 

Fernández. “Al principi ens ho 
vam passar molt malament, 
perquè a part de tot això, tení-
em por d’agafar la COVID-19. 
Quan va començar tot, podria 
perdre entre 10 i 15 minuts 
per preparar-me, però ara grà-
cies a les tires per a mascare-
tes del Projecte Malla, en tan 
sols 2 minuts estic preparada 
i protegida per atendre la gent 
que ens necessita”, conclou 
Fernández.
També han tingut molt d’èxit 
els obre-portes que han pro-
duït els impressors del Projec-
te Malla. En Rubén Requena, 
tècnic de Radiologia del CAP 
Anoia d’Igualada, explica que 
“els obre-portes ens permeten 
obrir la porta amb el braç, que 
a la seva vegada està prote-
git pel vestit de protecció. Al 
principi era tot molt estres-
sant, ja que havies de vigilar 
tot el que tocaves. Nosaltres 
anem sempre nets i sempre 
ho netegem tot, però aquests 
obre-portes ens faciliten molt 
la nostra tasca, ara em puc 
centrar amb els pacients i la 
meva feina”, explica.
Tot i que el volum de feina i de 

casos s’ha estabilitat, el Pro-
jecte Malla segueix imprimint 
material per als centres sanita-
ris i assistencials de la Conca, 
així com també comissaries 
dels Mossos, farmàcies, clíni-
ques dentals o d’ortopèdia i al-
tres establiments oberts al pú-
blic. En total s’han creat 1.161 
viseres de protecció (1.161), 
659 tires per a mascaretes i 
204 obre-portes. 
El Projecte Malla és un pro-
jecte compartit entre un cen-
tenar de persones: els makers 
(impressors 3D) imprimeixen 
el material; els enginyers i dis-
senyadors milloren i preparen 
el software de cada producte, i 
les persones que fan una ges-
tió logística i organitzativa del 
material. El material fungible i 
el transport es cobreix gràcies 
a les donacions econòmiques 
dels col·laboradors, que, a data 
d’avui, han aportat 7.276€ al 
projecte. Les donacions es po-
den seguir fent al web del Pro-
jecte Malla gràcies al portal de 
col·laboració social comuni-
tària Kunectors: https://www.
espaimalla.cat/donacions/ 

variades però amb alguns temes 
força comuns: estats d’angoixa i 
impotència dels professionals, 
o soledat i dol de persones que 
han perdut un ésser estimat. 
L’atenció la realitza sempre un/a 
psicòleg per via telefònica o 
per videoconferència. Fins ara 
s’han atès un total de 34 deman-
des i s’han fet 93 telefonades. En 
total, son aproximadament, 48 
hores d’atenció psicològica, xi-
fres que van augmentat dia rere 
dia. Majoritàriament s’atenen 
persones grans.
Per accedir al servei, cal enviar 
un correu electrònic a l’adreça 
anoia.app@gmail.com. Cal dei-
xar el nom i el telèfon i una breu 
explicació de la situació. 

Portes obertes virtuals a 
la UPC de Manresa

L’associació de psicòlegs 
de l’Anoia ofereix 
atenció gratuïta

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 24 d’abril la UPC 
Manresa ha obert les 
seves portes per donar 

a conèixer els estudis i les ins-
tal·lacions de la universitat al 
futur estudiantat universitari. 
Aquesta vegada, però, ha estat 
en format virtual. Els organit-
zadors n’estan  molt satisfets, 
130 persones s’han inscrit a 
aquesta primera jornada. 
La jornada ha funcionat mit-
jançant videoconferències a 
les que els inscrits han accedit 
segons els seus interessos. Pri-
mer s’ha fet una sessió general 
per explicar els trets generals 
de l’escola i el funcionament 
de les portes obertes. Després 
hi havia una videoconferència 
oberta per cada grau o màs-

ter i cada inscrit podia entrar 
a totes les que volgués segons 
els estudis que li interessessin. 
En aquestes trobades virtuals, 
els professors, alguns alumnes 
i membres de les associacions 
d’estudiants han presentat el 
centre i cadascun dels sis graus 
i dos màsters que es poden 
cursar al centre.
També hi ha previstes unes al-
tres jornades de portes obertes 
per conèixer la UPC  Manresa 
els propers mesos de maig i 
juny, tot i que la incertesa ac-
tual fa pensar que potser tam-
bé s’hauran de fer en format 
virtual i que, en funció del ca-
lendari definitiu de les proves 
d’accés a la universitat i de la 
preinscripció universitària, es 
podria programar alguna du-
rant el mes de juliol. 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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Neteja i desinfecció 
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Carta enviada pels consellers Buch i Vergés el 22 de març al govern de Madrid, quan es demanava la 
protecció per als treballadors de la Conca que tenen el centre de treball fora... però no se citen els 

residents a fora, molts d’ells de pobles de la comarca, que treballen dins de la Conca. 

Polèmica entre PSC i ERC amb un greu oblit, pel mig, dels 
consellers Buch i Vergés sobre els treballadors de la Conca
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Es veia venir que un dia o altre 
aquest oblit sortiria a la llum. I 
així ha estat, perquè al PSC li va 
faltar temps per denunciar-ho 
en veure una nota de premsa 
d’ERC Anoia que criticava l’ac-
titud dels socialistes.

“Autèntica vergonya”
Els republicans proposaven 
“un gran front comú” amb la 
resta de formacions polítiques 
per “exigir” al govern espanyol 
que “d’una vegada per totes” 
faci possible que “els treballa-
dors de fora de la Conca que 
no van poder anar a treballar 
mentre va durar el confina-
ment perimetral tinguin dret a 
la baixa laboral”.
El president comarcal d’ERC, 
David Alquézar, ha assegurat 
que “és una autèntica vergonya 
que milers de treballadors de 
l’Anoia que no van poder anar 
a treballar a dins de la Conca 
per una força major, pel confi-
nament perimetral, a dia d’avui 
encara no tinguin resolta la 
seva situació laboral” i explica 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La Generalitat es va “obli-
dar” dels treballadors 
que resideixen fora del 

que era l’àrea confinada i que 
tenen el seu centre de treball 
a la Conca d’Òdena, la majo-
ria dels quals de municipis de 
la comarca de l’Anoia, com 
Jorba, Castellolí, la Pobla, la 
Torre, Tous o Capellades, però 
també d’altres més llunyans. 
En el període del 13 de març 
fins al final del confinament 
perimetral, continuen sense 
tenir els seus drets laborals 
protegits. La responsabilitat 
última, però, és del govern es-
panyol, que, com és evident, 
no s’ha preocupat en absolut, 
almenys fins avui, de subsanar 
aquest error.

Resolució de Buch i Vergés
En la resolució SLT/2020, a la 
qual ha tingut accés La Veu de 
l’Anoia, datada el 22 de març 
i signada pels consellers d’In-
terior i Salut, Miquel Buch 
i Alba Vergés, traslladada al 
govern espanyol, es demana 
que es tingui en consideració 
només als treballadors d’Igua-
lada, Vilanova, Òdena i Mont-
bui, i cita textualment als qua-
tre municipis, que treballin 
fora de l’àrea confinada, però 
no a l’inrevés.
En concret, la resolució dels 
dos consellers elevada al go-
vern de Pedro Sánchez diu 
“Resolvemos: Determinar in-
cluidos en la prestación excep-
cional regulada en el artículo 
quinto del Real Decreto-Ley 
6/2020, de 10 de marzo, por el 
que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección 
de la salud pública, con efectos 
desde el día 13 de marzo de 
2020 y hasta sean vigentes la 
medidas previstas en la Reso-
lución INT/718/2020, de 12 de 
marzo o sucesivas prórrogas, 
los trabajadores por cuenta 
ajena y por cuenta propia que 
teniendo su domicilio en los 
municipios de Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Margari-

da de Montbui o Òdena en las 
circunstancias actuales de esta-
do de alarma estén obligados a 
acudir a su centro de trabajo”.
Bona part dels alcaldes de la 
comarca -els de la Mancomu-

nitat de la Conca, tots- sabien 
d’aquesta carta des de fa set-
manes. Segons que ha sabut La 
Veu, no es va fer cap modifica-
ció d’aquesta resolució. Final-
ment, el Consell de Ministres 

del passat 7 d’abril va reco-
nèixer els drets laborals, amb 
retroactivitat, als treballadors 
de la zona confinada, però 
continuen sense resoldre’s els 
problemes dels que resideixen 

fora i treballen dins, situació 
que, també, és responsabilitat 
del govern de Pedro Sánchez.
Val a dir que la diputada d’ERC 
al Congrés, Carolina Telechea, 
també va fer gestions davant el 
PSOE per intentar accelerar la 
solució d’aquest assumpte.

Carta dels alcaldes de la Conca 
a Seguretat Social
Davant d’aquesta situació, els 4 al-
caldes de la Conca confinada van 
enviar una llarga carta l’1 d’abril a 
la Secretària d’Estat de Seguretat 
Social i Pensions, Isabel Arroyo, 
en la qual s’explicava la situació 
singular del nostre territori i on 
demanava explícitament resoldre 
la situació dels treballadors tant 
en el sentit de sortida de la Conca, 
com en la seva entrada. 
A Madrid només es devien 
mirar la carta dels consellers 
de la Generalitat, o escoltar-se 
algú que no estava ben infor-
mat. És evident. 

Nou ball de bastons 
que “és inconcebible que el go-
vern espanyol de Pedro Sánchez 
deixi penjats als ciutadans i no 
els ofereixi la baixa laboral, que 
és una qüestió de sentit comú”.
Alquézar també es mostra “per-
plex” davant “la passivitat del 
PSC de l’Anoia sobre aquesta 
qüestió” i ha assegurat que “cal 
que el PSC anoienc també esti-
gui al costat dels treballadors de 
fora de la Conca perquè tinguin 
dret a la baixa laboral es mostrin 
indiferents o passius”. 
Alhora Alquézar destaca que 
“la majoria de forces polítiques 
de la comarca de l’Anoia, com 
JxCAT o grups municipals in-
dependents, sí que han estat 
a l’alçada i han exigit bé direc-
tament o bé a través dels seus 
electes al congrés dels diputats 
una solució per aquest tema”, i 
des d’Esquerra segueix expli-
cant que “malgrat les possibles 
diferències que tinguem amb 
altres formacions polítiques, 
ara és hora de remar junts i de 
defensar els drets laborals dels 
anoiencs i anoienques, no és el 

moment pel partidisme”. 
Finalment el president d’Es-
querra Anoia “convida” al PSC 
de l’Anoia a treballar junts per 
resoldre aquesta situació i a “dei-
xar de banda les directrius que 
els hi puguin arribar per part del 
seu partit des de Madrid”. 

“Mentides d’ERC”
El PSC va reaccionar de segui-
da al comunicat d’ERC, dient 
que està “ple de mentides i acu-
sacions falses” i “lamenten que 
es vulgui fer partidisme d’una 
qüestió tan seriosa”, al mateix 
temps que “recomana a la di-
recció d’ERC-Anoia que apren-
gui dels alcaldes del seu partit 
d’Òdena, Jorba i Castellolí que 
treballen de manera coordina-
da i amb lleialtat institucional 
amb la resta d’alcaldes de la 
Conca, tan del PSC, de JxCat i 
de grups independents”.
Els socialistes fan esment lla-
vors que “ERC no explica que 
va ser la consellera de Salut, 
Alba Vergés, qui en una reso-
lució oficial signada amb data 

del 22 de març va oblidar de-
manar la baixa laboral pels 
treballadors de fora la Conca 
d’Òdena”. El PSC diu que “el 
govern de l’Estat va tramitar el 
que se li va demanar, i en cap 
moment va sol·licitar de ma-
nera oficial que aquesta baixa 
també fos pels treballadors de 
fora de la Conca”.
Els socialistes demanen a ERC 
que “no cal que facin comuni-
cats intentant despistar la ciu-
tadania i explicant falsedats 
en un intent inútil de repartir 
culpes”. Els socialistes recor-
den que “no han fet batalla 
partidista d’aquesta qüestió” 
però “un cop difós el comu-
nicat d’ERC-Anoia, el PSC no 
pot tolerar que es diguin men-
tides i no s’expliquin les coses 
tal i com són”. Els socialistes 
conclouen que el comunicat 
d’ERC “està fora de lloc i és 
una relliscada fruit del des-
coneixement que no aporta 
absolutament res en l’actual 
situació de crisi”.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Correus presenta 
el seu pla de 
desescalada a les seves 
oficines i serveis

Les residències 
necessiten cobrir 
llocs de treball

Correus ha presentat el seu 
pla de desescalada i retorn 
progressiu a l’activitat habitu-
al. Aquesta estratègia, presen-
tada en el dia d’ahir a l’orga-
nitzacions sindicals, es basa 
prioritàriament en el compli-
ment escrupolós de les mesu-
res de seguretat i prevenció, i 
en la garantia de la provisió 
de material de protecció sufi-
cient per a tota la plantilla.
Es tracta a més d’un pla en re-
visió constant, la implementa-
ció dependrà de l’evolució de 
la pandèmia, les indicacions i 
protocols de les autoritats sa-
nitàries i la pròpia evolució de 
les operacions i les activitats 
de l’empresa.
Un pla progressiu de tres fases
El pla de retorn a la normali-
tat de Correus preveu tres fa-
ses d’aplicació progressiva. La 
primera fase suposa ampliar 
l’atenció a client de les 9.30 a 
12.30 actuals a 8.30 a 14.30.
La segona fase suposarà que 
les oficines considerades prin-
cipals i estratègiques ampliïn 
el seu horari a l’habitual de 
matí i tarda, és a dir, de dilluns 
a divendres de 8.00 a 21.00 
hores, sent d’atenció a client 
de 8.30 a 14.30 i de 15.30 a 
20.30, estudiant- a més l’ober-
tura en dissabte.
A la tercera fase, la xarxa 
d’oficines es regeixen ja amb 
els seus horaris habituals, 
sempre garantint totes les 
mesures i protocols de segu-
retat implantats.
Correus ha dissenyat aquest 
pla seguint el compliment 
estricte del protocol de se-
guretat que marquen les au-
toritats, ja que la salut dels 
empleats i els ciutadans és 
prioritària.
Durant el període d’alarma, la 
mitjana de professionals que 
han treballat en la compa-
nyia ha estat inferior a l’30%. 
Correus ha repartit 5.348.000 
guants, prop de 466.000 tova-
lloletes desinfectants, 370.000 
mascaretes i 15.710 litres de 
gel hidroalcohòlic entre els 
seus professionals. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal 
(ACPC), de la que n’és 

membre fundadora La Veu de 
l’Anoia, ha produït un vídeo, 
que tindrà continuïtat amb 
altres en els pròxims dies, en 
què diferents representants 
de publicacions de l’entitat 
es reivindiquen en temps de 
pandèmia i d’“informació de 
proximitat”.
El president de l’ACPC, Fran-
cesc Fàbregas, ha explicat 
aquest que l’associació, a punt 
de complir els 40 anys de la 
seva constitució, ha viscut al-
tres situacions complicades al 
llarg de la seva història, “i ara 
estem en aquesta crisi tan di-
fícil de la COVID-19, encara 
que segur que també la supe-
rarem i fins i tot sortirem més 
reforçats”.
Amb unes 150 publicacions 
associades, moltes d’elles set-
manaris, Fàbregas ha comen-
tat que el “moment és molt 
complicat, especialment, per-
què vivim de la publicitat de 
petits comerços i autònoms 
locals i ara estan tots tancats, 
de manera que la publicitat ha 
caigut pràcticament a zero i 
només queda l’institucional “.
Tot i això, les vendes, tot i que 
han baixat entre un 15 i un 
25 per cent, “ho han fet molt 
menys del que pensem a el 
principi de el confinament, 
perquè tenim la sort que mol-
tes publicacions són de pobles 
petits i com no hi ha quioscos 
es venen al forn o a la botiga 
de queviures, que estan ober-
tes”.
Una altra qüestió que preo-
cupa aquests diaris i revistes 
és que “com la meitat del que 
venem és per subscripció en-
viem per Correus, amb unes 
mesures que per als més petits 
dels nostres associats són molt 
difícils de complir, perquè els 
costa més diners enviar la re-
vista que el cost de la revista 
en si”. És per això, que ja s’han 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Tre-
ball, Afers Socials i 
Famílies de la Genera-

litat de Catalunya fa una crida 
a professionals per treballar a 
centres residencials d’atenció a 
la gent gran d’arreu de Catalu-
nya. En el cas de la Catalunya 
Central també es requereix 
incorporar nou personal a les 
61 residències que hi ha al Ba-
ges, al Berguedà, al Moianès, 
a Osona i al Solsonès, com 
també a les 8 residències de 
l’Anoia adscrita a la delegació 
territorial del Penedès.

Perfils que es demanen
L’emergència sanitària deriva-
da de l’epidèmia del coronavi-
rus SARS-CoV-2 (que deriva 
en la malaltia COVID-19) 
motiva que es requereixi per-
sonal suficient per cobrir les 
necessitats de les persones 
usuàries de les residències de 
gent gran. El perfil dels pro-
fessionals necessaris per a 
aquests llocs de treball és:
- auxiliar d’infermeria

-auxiliar d’inferm. geriàtrica
- infermeria
- infermeria especialista en in-
fermeria geriàtrica
- assistència domiciliària
- cuidador de persones amb 
discapacitat i/o dependència 
en institucions socials
- animació en geriàtrics
Les persones interessades a 
treballar en algun d’aquests 
àmbits hauran d’enviar el seu 
currículum a l’adreça cuide-
melsavis.tsf@gencat.cat o bé 
hauran d’inscriure’s a les bor-
ses de treball del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC).
Les persones que s’inscriguin 
en aquestes ofertes passaran 
a formar part d’unes borses 
de treball del SOC que servi-
ran per cobrir les vacants dels 
centres assistencials públics o 
privats de Catalunya. Aques-
tes borses de treball només 
es mantindran actives mentre 
duri la situació d’emergència 
de la COVID-19.
Les persones que no posseei-
xin formació, però que tinguin 
vocació dins de l’àmbit d’aten-
ció a la gent gran, rebran una 
formació en les competències 
bàsiques per poder exercir 
les seves funcions. Totes les 
persones que s’incorporin a 
aquests llocs de treball rebran 
equips de protecció individual 
(EPI), així com una formació 
en prevenció de contagis d’in-
feccions i malalties.

La Premsa Comarcal es 
reivindica com a 
mitjans de proximitat

dirigit a Correus “per veure si 
trobem una solució”.
Preguntat per si hi ha hagut 
Ertos en el sector, Fàbregas ha 
indicat que “de moment, han 
tingut molt poca incidència, 
s’ha intentat aguantar a l’mà-
xim, de la mateixa manera que 
hi va haver algunes publicaci-
ons que van deixar de publicar 
en paper unes setmanes, però 
ara, com és el cas de La Veu de 
l’Ebre, ja han tornat a sortir 
en paper”. En el cas de La Veu 
de l’Anoia, ha sortit publica-
da totes les setmanes, si bé la 
primera es va retardar com a 
conseqüència del ràpid confi-
nament de la Conca.
Per Fàbregas, aquestes pu-
blicacions són “un producte 
necessari, que interessa molt 
a la gent, que vol saber el que 
passa a les seves poblacions. 
Estem vius i a peu de canó, 
continuant i resistint”.
Alhora, ha destacat que “cre-
iem que la crisi actual serà 
una prova evident per als que 
es volen carregar el paper que 
ni la COVID-19 ho aconse-
guirà i que, encara que tots 
tinguem la nostra pàgina web, 
també mantindrem el paper 
per l’anàlisi i la reflexió”.

Vídeo amb La Veu 
de l’Anoia
En el primer dels vídeos, de 
tres minuts de durada, tots 
els mitjans que intervenen, 
des de La Veu de l’Anoia a La 
Veu de Flix, La portada, Diari 
de Manlleu o Informació Jon-
quera, coincideixen que “la 
premsa comarcal està jugant 
en aquest moment un paper 
molt important, perquè la 
gent necessita saber què passa 
al seu voltant “.
La premsa comarcal dóna fei-
na actualment a un miler de 
professionals i, segons remar-
ca Fàbregas, “som líders com 
a primer diari de Catalunya, 
ja que si ens sumem tenim un 
trenta per cent de l’audiència”.
Podeu veure el vídeo a:
youtu.be/QJyIYIQJFqY

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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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 /
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El menjar per emportar dels restaurants, una molt bona 
opció en temps de confinament
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REDACCIÓ / LA VEU 

M oltes persones con-
finades als seus 
domicilis pel coro-

navirus ignoren que tot i que 
oficialment els restaurants ha-
gin tancat, moltes de les seves 
cuines segueixen actives per 
donar sortida al seu servei de 
menjar a domicili. A l’Anoia, 
ja en són unes quantes, la qual 
cosa esdevé una molt bona op-
ció en temps de confinament, 
sobretot els caps de setmana, 
però també qualsevol dia, per 
a una ocasió especial.
El sector preveu que en els 
pròxims dies augmenti aquest 
tipus de demanda, que ha 
crescut sense treva en els úl-
tims anys pels nous hàbits de 
vida i que, fins que no avan-
cem en les fases de desescala-
da, ara serà l’única alternativa 
als restaurants per a aquells 
que no vulguin cuinar ni sor-
tir de casa. Hi ha moltes opci-
ons, a la carta o menjar ràpid 
a domicili. Des d’elaboracions 

fins a pizzes i hamburgueses, o 
sushi.
Òbviament, se segueixen to-
tes les normes de seguretat, 
deixant la comanda a la por-
ta i cobrant amb targeta, o bé 
donant l’import exacte. Els 
empleats treballen amb guants 
i mascaretes. El sector defen-
sa que aquest servei serà “es-
pecialment necessari” aquests 
dies, sempre que “es garanteixi 
la seguretat de treballadors i 
clients”. Destaquen que poden 
fer “més suportable aquesta si-
tuació” de confinament.

Situació especial
En un sector com la restaura-
ció, caracteritzat per un marge 
comercial limitat i una forta 
estacionalitat en les zones més 

turístiques, l’anunci de l’estat 
d’alarma va agreujar encara 
més la situació de molts esta-
bliments. 
El reial decret aprovat per 
l’executiu espanyol obligava 
a “la suspensió de les activi-
tats d’hostaleria i restauració”, 
però deixava una porta ober-
ta. “Es poden prestar exclu-
sivament serveis d’entrega a 
domicili”, continuava l’article. 
Enmig de l’aturada econòmi-
ca provocada pel coronavirus, 
diversos negocis  han acon-
seguit els mitjans necessaris 

per enviar menjar a les llars i 
mantenir els fogons encesos.
Tot i que encara no hi ha da-
des oficials, el Gremi de Res-
tauració de Barcelona assegu-
ra que es tracta d’una pràctica 
minoritària. “La majoria de 
persianes estan abaixades [...] 
els restaurants estan més cen-
trats en com afrontar possi-
bles ERTO i altres problemes 
jurídics”, explica Roger Palla-
rols, president del gremi. 
Malgrat tot, alguns restaura-
dors pensen que l’enviament 
a domicili és una alternativa 
que anirà guanyant força du-
rant els pròxims dies. Tant 
és així que algun restaurant 
igualadí treballa a tot ritme  
-dins de les circumstàncies, 
és clar- des de fa setmanes.
Des del gremi veuen diversos 
arguments de pes que han 
portat a alguns locals a obrir 
la cuina. Evitar acomiada-
ments i continuar facturant 
són dos dels més evidents, 
però el seu director en menci-
ona d’altres. “En molts casos 
no deixen de ser els clients 
més habituals els que ho de-
manen”, apunta Pallarols. 
A banda, l’agrupació recorda 
que el sector viu moments de 
“molta incertesa” i prefereix 
actuar abans que quedar-se 
de braços plegats durant una 
crisi que no sap quan es pot 
allargar.

Malgrat tot, alguns 
restauradors pensen 

que l’enviament a 
domicili és una 

alternativa que anirà 
guanyant força durant 

els pròxims dies.

El sector viu moments 
de “molta incertesa”

 i prefereix actuar 
abans que quedar-se de 
braços plegats durant 
una crisi que no sap 
quan es pot allargar

A l’Anoia, ja són unes 
quantes les cuines 

obertes de restaurants, 
sobretot els caps de 

setmana, però també 
qualsevol dia, per a 
una ocasió especial.

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.

A PARTIR D’AQUESTA 
SETMANA

US PORTEM EL
JARDÍ A CASA!

Quan? 
De dimecres a diumenge migdia

938 03 18 64

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€ 93 803 93 40  
  609 420 063



Falta veure com es pronuncien les 
Audiències i al final el Suprem

“Ho dic sempre: no podem menystenir un sector com el turisme, un sec-
tor paralitzat per l’emergència sanitària que representa el 12% del PIB i el 
13% de l’ocupació a Catalunya”.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Avantatges dels lideratges femenins: Les empreses que tenen més 
dones en càrrecs directius generen, normalment, més riquesa, 
més benestar, són més prudents i sostenibles en temes de mediam-
bient...També hi ha diferències en la gestió i la mortalitat per 
#COVID-19 (Font: CNN)

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

 Les llibertats individuals han 
estat -estan- pràcticament anul-
lades amb un confinament total

economia i empresa Espai patrocinat per
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Qui és qui, 
en la societat en què estem vivint?

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

IRPH: ALTRA VEGADA EUROPA

EULÀLIA CLOSA 
Grup Carles Advocats
@grup_carles

La pandèmia ha posat damunt 
de la taula aquest dilema en 
àmbits de primera magnitud, 
com en el sanitari,  en  l’eco-

nòmic i en el de les llibertats individu-
als.
En el món sanitari saben que a resultes 
de la mancança de recursos s’ha hagut 
de decidir a qui és dóna la prioritat a 
l’hora d’aplicar mecanismes escassos, 
com respiradors o ucis; a la Revista 
Catalana Dret Públic el catedràtic Jordi 
Pérez-Nieva fa la següent afirmació: “...
quan aquests dies s’han hagut de fer els 
temuts triatges per triar com s’adminis-
tra l’escassetat de tractament sanitari, 
s’ha triat prioritzar les expectatives de 
vida amb millor pronòstic de supervi-
vència, és a dir, els més forts”.

Quant a l’economia, l’estat d’alarma que 
havia de finalitzar el 28 d’abril, després 
de la primera pròrroga, ja no serà fins 
el 9 de maig (de moment?),  en una se-
gona pròrroga. No obstant això, el go-
vern de Madrid, a partir del 13 d’abril, 
ja va començar a desbloquejar part de 
treballadors dels serveis que no es con-
sideren essencials, a pesar de les reco-
manacions de prudència d’experts en 
virologia, així com de l’oposició d’altres 
estaments socials que veuen la mesura 
precipitada amb el risc del rebrot de la 
pandèmia. Òbviament, la prioritat eco-
nòmica ha estat, o està, per sobre de la 
seguretat sanitària, amb els riscos de 
la mortalitat que això pot comportar. 
Tampoc no falten veus en aquest sentit: 
“No s’escolten els experts, sinó l’Ibex, 
la monarquia i l’exèrcit” (Oriol Junque-
ras).

Les llibertats individuals han estat 
-estan- pràcticament anul·lades amb 
un confinament total. Aquest ha sigut 
-és- d’una brutalitat extrema: no es pot 
sortir de casa encara que sigui sol, no 
es pot fer footing encara que estiguis 

sol…, i no parlem de la geolocalització 
que es preveu implementar. “Detrás del 
duro confinamiento español hay una car-
ga política, un mensaje de sacrificio a la 
UE”, señala Elizondo, presidenta de la 
Asociación de Ciencia Política.

Aquesta manera d’actuar, amb realitza-
cions d’accions útils, minvant els drets 
d’uns o donant prioritats a altres interes-
sos per afavorir, en principi,  unes ma-
jories, històricament ha estat una teoria 
filosòfica amb importants implicacions 
polítiques: va inspirar la societat del 
benestar, l’anomenat utilitarisme.

John Rawls explica que hom entén que 
cada membre de la societat posseeix una 
inviolabilitat fonamentada en la justícia, 
i en una societat justa les llibertats bàsi-
ques es donen per descomptat i els drets 
que la justícia garanteix no estan subjec-
tes a la negociació política o al càlcul de 
l’interès social. Cap mena de càlcul so-
bre el benestar social de la majoria, cap 
mena de consideració relacionada amb 
les anomenades “raons d’Estat” pot jus-
tificar que es vulnerin els drets i llibertats 
bàsiques d’una persona o d’una minoria 
de persones. Aquesta nova   teoria de jus-
tícia de John Rawls, en plena contradic-
ció amb l’utilitarisme, no té la incidència 
que caldria en el dia a dia polític, a pesar  
que està considerada l’obra cabdal de la 
història  de la filosofia política. 
 
Rawls entén la concepció de la justícia 
com equitat, i literalment la defineix de 
la següent manera:
“Així com la veritat és la primera virtut 
dels sistemes de pensament, la justícia és 
la primera virtut de les institucions soci-
als. Una teoria, per molt elegant i econò-
mica que sigui, ha de ser rebutjada o re-
visada si no és verdadera; igualment les 
lleis i les institucions, per molt eficients i 
ben arranjades que estiguin, han de ser 
reformades o abolides si són injustes”.  

JOSEP SORIGUERA
Advocat
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Altra vegada ha estat la 
justícia europea, en la 
sentència dictada pel 
TJUE, el passat 3 de 

març, la que ha rectificat al Tribu-
nal Suprem en relació a l’aplicació 
de l’índex IRPH en el càlcul dels 
interessos dels préstecs hipoteca-
ris.
Els interessos que van associats a 
qualsevol préstec bancari es poden 
calcular prenent com a referència 
per a la seva determinació dife-
rents índexs.
Tradicionalment, els més habituals 
en el mercat hipotecari han estat l’ 
EURIBOR i l’IRPH.
La sentència del TJUE ha obert la 
porta a la possibilitat de reclamar 
l’import que els consumidors han 
pagat de més en les hipoteques re-
ferenciades a IRPH, en cas que la 
informació que va oferir el banc en 
contractar-les no hagués estat sufi-
cientment transparent.
En moltes ocasions les entitats 
financeres, sobretot les desapa-
regudes Caixes, posaven especi-
al interès en què els consumidors 
contractessin les hipoteques amb 
els interessos referenciats a l’índex 
IRPH. S’acostumava a argumentar 
que era un índex més estable i no 
subjecte a tantes oscil·lacions com 
l’EURIBOR i, per tant, segons s’in-
formava, permetia afrontar el pa-
gament de les quotes hipotecàries 

durant la vida de la hipoteca d’una 
manera més tranquil·la.
La realitat és que l’evolució de 
l’IRPH ha estat subjecta pràctica-
ment a les mateixes oscil·lacions 
que l’EURIBOR, però sempre uns 
punts per sobre, fet que ha com-
portat que els consumidors que te-
nien les hipoteques referenciades a 
aquest índex les han acabat pagant 
més cares que els que les tenien a 
un altre índex.
La sentència del TJUE estableix que 
la clàusula del préstec hipotecari 
on es fixen els interessos a l’índex 
IRPH por ser considerada abusiva, 
i per tant nul·la, si la informació fa-
cilitada per l’entitat bancària en el 
moment de la seva contractació, va 
ser poc clara i transparent. L’entitat 
bancària haurà de poder demostrar 
que es van mostrar als clients qua-
dres d’evolució de l’IPRH, compa-
ratives amb altres índexs, previsió 
d’evolució, etc. 
Això implica que els consumidors 
puguin reclamar el que han pagat 
de mes durant la vida de la hipote-
ca i que es calculi el que resta d’hi-
poteca d’acord amb l’índex que la 
sentència estableixi.
Per tant, si es té una hipoteca refe-
renciada a IRPH seria aconsellable, 
en primer lloc, estudiar la situació 
de cada cas i calcular què s’ha pa-
gat de més. Si l’import resultant és 
interessant caldrà contactar amb 
l’entitat financera per valorar si hi 
ha possibilitat d’arribar a un acord 
que compensi allò que s’ha pagat 
de més i,  en cas contrari, s’hau-
rà de recórrer a la via judicial. En 
molts casos serà difícil pel banc 
acreditar que van facilitar el nivell 
d’informació que el TJUE estableix 
com a necessari i, si és així, la sen-
tència serà favorable als interessos 
del consumidor.  

Alemanya inicia un ambiciós pla per a quantificar quantes persones 
estan immunitzades de #Covid19. Mostreig aleatori de 3.000 perso-
nes a Munic per detectar anticossos i ajudar  en el disseny d’un pla de 
normalització econòmica i social els propers mesos.
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Més info i inscripcions
 a www.uea.cat

Webinars UEA:
05/05 - 16h

Claus estratègia
màrqueting digital

amb Marc Fernández, assessor i formador
en estratègia i millora empresarial 

07/05 - 12:30h
Bones pràctiques

empresarials en temps
de coronavirus

amb Oriol Amat,  Catedràtic
d’Economia

12/05 - 10:00h
L’impacte de la COVID-19
en l’e-commerce: Situació

i Oportunitats
amb Llorenç Palomas, expert

en e-commerce

14/05 - 18:00h
Estratègia comercial
en temps complexes

amb Víctor Moliner, expert en estratègia
i màrqueting

19/05 - 17:00h
Tancament comptable

2020
amb José Luís Giral,  expert comptable

i tècnic tributari

21/05 - 16:00h
Creixement de l’empresa

en temps convulsos
amb Oriol López, assessor del creixement

d’empreses

26/05 - 16:00h
 Clients i vendes: Què

aprendrem d’aquesta crisi
amb Mónica Mendoza, experta

en estratègia i vendes

Si t’has perdut la resta 
de webinars,

pots veure’ls aquí:
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Considera “imprescin-
dible” la creació d’una 
taula per “protegir” als 
treballadors, autònoms 
i empresaris i “reacti-

var” l’economia local, i 
que sigui de “consens” i 

“diàleg”

Trobada d’alcaldes i 
regidors de Junts per 
Catalunya al Penedès, 
amb Marc Castells

Enric Conill (ERC) proposa crear una taula de 
reconstrucció amb agents socioeconòmics

Divendres passat al migdia va 
tenir lloc una trobada virtu-
al entre l’alcalde d’Igualada, 
i responsable del món local 
del PDeCAT, amb els càrrecs 
electes de Junts Pel Penedès 
de les quatre comarques de la 
Vegueria Penedès, han expli-
cat fonts de la formació.
“Una trobada molt desitjada 
per varis motius. El primer 
de tots per escoltar la gestió 
de la crisi del COVID19 a 
Igualada i la Conca d’Òdena, 
en Marc Castells ha esdevin-
gut un referent per centenars 
d’alcaldes més enllà del co-
lor polític. També es van vo-
ler intercanviar les diferents 
problemàtiques i, al mateix 
temps, solucions que els càr-
recs locals es troben en els 
seus municipis”, expliquen.
Durant tota la reunió es va 
voler fer “molta pedagogia 
sobre els temps que vindran, 
i posar l’accent en la vocació 
pública dels càrrecs i el ser-
vei de proximitat dels ajunta-
ments al costat de la gent”.
Finalment el responsable de 
la formació a la Vegueria del 
Penedès, Jaume Casañas, va 
voler posar en valor els més 
de 29 alcaldes i 248 regidors 
que té el partit al territori, 
una xarxa de solidaritat i de 
servei a tots els penedesencs i 
penedesenques.

REDACCIÓ / LA VEU 

G ràcies a la col·labo-
ració i l’experiència 
de l’empresa tèxtil 

Velamen i d’un dels seus ta-
llers col·laboradors, Vintset, 
d’Igualada, la Residència Pare 
Vilaseca pot comptar amb ba-
tes quirúrgiques rentables i 
reutilitzables per protegir els 
seus treballadors mentre duri 
la lluita contra el coronavirus 
COVID-19.  Aquesta ajuda 
“ha arribat en un moment 
clau ja que s’han esgotat les 
bates quirúrgiques d’un sol ús 
que tenia el centre, i que amb 
la situació actual són molt di-

REDACCIÓ / LA VEU 

El cap de l’oposició i cap 
de files d’ERC Igua-
lada, Enric Conill, ha 

proposat la creació d’una tau-
la de reconstrucció econòmi-
ca a la ciutat. Conill explica 
que “per tal d’afrontar les difi-
cultats econòmiques que viu-
rem en els propers mesos, cal 
actuar ràpid i preparar-nos 
perquè no sigui la mateixa 
gent de sempre qui en pagui 
les conseqüències”. 
En aquest sentit Conill consi-
dera “imprescindible” la cre-
ació d’una taula amb agents 
econòmics i socials de la ciu-
tat: “empresaris, autònoms, 
comerciants, entitats del ter-
cer sector i tots els grups mu-
nicipals del consistori” per 
tal de “prendre les mesures 
que es necessitin per ajudar 
a reactivar l’economia, evitar 
la destrucció de llocs de fei-
na, garantir unes condicions 
laborals dignes i treballar per 
buscar oportunitats en una 
nova situació d’extremada di-
ficultat per a molta gent”. 
El cap de l’oposició també 
considera “molt necessari” 
fer aquesta taula “de manera 
coordinada” amb la resta del 
teixit econòmic i social de la 
Conca d’Òdena i apunta que 
“cal treballar junts i alhora cal 
prendre mesures singulars, 

exercint la capitalitat d’Igua-
lada”.
Conill explica que “ara toca 
remar junts i treballar plegats 
per evitar que molta gent vegi 
empitjorada la seva situació 
econòmica” i apunta que “per 
part nostra farem tot el que 
està a les nostres mans, serem 
al costat d’empresaris, autò-
noms, comerciants i treballa-
dors per treballar i esmorteir 
les conseqüències econòmi-
ques que vindran” i, assegura, 
“estarem al costat del govern 

municipal si pren mesures 
concretes per defensar i reac-
tivar l’economia local”.
Finalment Conill explica que 
“ens hem posat en contacte 
amb més d’un centenar d’en-
titats i associacions que viuen 
de manera directa les conse-

qüències del confinament i que 
veuen afectat el seu dia a dia de 
manera significativa”. Aquests 
contactes s’han fet, especial-
ment, en l’àmbit econòmic, 
educatiu i social per tal d’aten-
dre les moltes demandes i ne-
cessitats que tenen i tindran”.

Les empreses Velamen i Vintset 
ajuden a la Residència P. Vilaseca

fícils d’aconseguir ja que se’n 
gasten moltes”, han explicat 
des de la direcció del centre, 
que pertany al Consorci Soci-
osanitari d’Igualada.
La pandèmia COVID-19 és 
una situació sense precedents 
que ha plantejat un nou esce-

nari i nous reptes per a Vela-
men i els seus tallers col·labo-
radors. El primer dels quals 
ha estat la voluntat de col·la-
borar d’una forma o altra en 
la crisi sanitària que pateix el 
nostre país. L’empresa ha  re-
orientat la seva activitat cap 
a la fabricació de productes 
sanitaris, el que ha represen-
tat una ajuda inestimable per 
a nombrosos hospitals i resi-
dències. Així, ha ajudat a re-
soldre un dels problemes del 
món sanitari, que és la difi-
cultat de disposar de tots els 
equips de protecció individu-
al (EPIs) necessaris per evitar 
el contagi de COVID-19.

Velamen ha reorientat 
la seva activitat cap a 
la fabricació de pro-
ductes sanitaris,  i ha 
representat una ajuda 

inestimable per a 
hospitals i residències

 
·Es necessita una persona responsable i 

compromesa que tingui domicili a la 
comarca de l'Anoia o voltants, carnet de 
conduir B1 i moltes ganes de treballar…

·Valorarem l'experiència en botigues 
i supermercats d'alimentació.

 
Interessats, 

Posar-se en contacte amb el següent correu: 
dillepasa@dillepasa.com

Telf.. 938051250

Dillepasa, empresa 
que comercialitza 

i distribueix pastisseria  
establerta a Igualada, 

necessita personal per a 
realitzar autovenda a 

Catalunya.



Proposa crear una 
targeta local a la Conca 

d’Òdena per a 
incentivar les vendes 

del petit comerç

Som-hi presenta un pla amb 35 mesures socials i econòmiques
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E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha pre-

sentat un pla de 35 mesures 
socials i econòmiques perquè 
formin part del Fons d’Emer-
gència Social i Econòmic que 
la formació d’esquerres i pro-
gressista ja va proposar fa 
dues setmanes al govern de la 
ciutat. El fons hauria de néixer 
a partir d’una profunda modi-
ficació del Pressupost 2020.
El portaveu d’Igualada Som-
hi, Jordi Cuadras, ha traslladat 
el pla  a l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i li ha demanat 
que sigui tingut en compte 
perquè “la ciutat necessita que 
l’Ajuntament desplegui totes 
les eines i recursos que té al 
seu abast per fer front a la cri-
si social, laboral i econòmica”. 
Cuadras afirma que “hem de 
garantir que ningú quedi en-
rere i per això ens hem anti-
cipat a idear, ja, aquestes 35 
mesures que creiem que Igua-
lada necessita per afrontar la 
reconstrucció i donar respos-
ta a les famílies i col·lectius 

socials més vulnerables i als 
autònoms, empresaris i treba-
lladors”.
Dins l’àmbit social, Iguala-
da Som-hi proposa crear una 
Agenda d’Estiu d’Infància i Jo-
ventut amb una programació 
especial de casals d’estiu du-
rant els mesos de juliol, agost 
i setembre. També obrir les es-
coles bressol durant tot l’estiu, 
i promoure activitats de lleure 
tot l’estiu als equipaments mu-
nicipals i a les escoles o insti-
tuts. D’altra banda, es demana 
garantir les beques menjador 
durant l’estiu, facilitar l’ac-
cés de connectivitat i aparells 
electrònics a les famílies que 
ho necessitin i mobilitzar els 
pisos buits per destinar-los a 
lloguer social a través de les 
ordenances municipals.
Estudiar el pas a targetes mo-
neder pel Banc de Queviures, 

un programa de protecció de 
la gent gran per evitar despla-
çaments per serveis bàsics, fle-
xibilitzar el pagament dels llo-
guers d’habitatges municipals 
i reclamar una solució pels 
títols de transport caducats de 
l’ATM són altres mesures pro-
posades per Igualada Som-hi. 
També es demana resoldre la 
discriminació salarial històri-
ca del personal del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada de les 
residències i fer efectiva una 
millora.
En l’àmbit econòmic, Iguala-
da Som-hi proposa crear una 
targeta local a la Conca d’Òde-

na per a incentivar les vendes 
del petit comerç, restaurants i 
empreses i autònoms de ser-
veis. En el mateix àmbit també 
proposa ajudes per pagar el 
lloguer a comerç i restauració 
i establir un sistema de taqui-
lles al Mercat Municipal de la 
Masuca per a poder recollir la 
compra. Bonificar les taxes de 
terrasses i de residus és una al-
tra de les mesures proposades.
També en l’àmbit econòmic, 
la formació que lidera Jordi 
Cuadras proposa impulsar un 
programa de microcrèdits per 
autònoms i empreses, elabo-
rar un Pla de Reconversió In-

dustrial d’Igualada i la Conca 
d’Òdena per adaptar els sec-
tors productius a la nova situ-
ació, endarrerir el pagament 
de l’IBI i impostos municipals 
o fer una moratòria en cas de 
necessitat.
En l’àmbit cultural, Iguala-
da Som-hi proposa convocar 
una edició especial de la beca 
Igualart 2020 i 2021 per a pro-
moure el sector cultural de la 
ciutat, fer una programació 
de teatre i música amb grups 
locals, ja sigui via telemàtica o 
presencial garantint les mesu-
res de seguretat, i subvencio-
nar l’assegurança municipal 
de les entitats per les activi-
tats no fetes. A més, demana 
replantejar l’European Ballo-
on Festival, l’Anòlia i la Festa 
Major i destinar les partides 
pressupostàries que no es gas-
tin a mesures socials i econò-
miques.
En el darrer apartat del Pla de 
35 mesures, Igualada Som-hi 
proposa un pacte social i po-
lític de la Conca d’Òdena in-
tegrat pels Ajuntaments, Con-
sell Comarcal, agents socials i 
econòmics i partits polítics.

Tens dubtes sobre quines ajudes hi ha al lloguer? 
No saps com pagar la hipoteca?

-Què faig si em finalitza el contracte d’arrendament?
-Què faig si no puc pagar la hipoteca?
-Com afecta la situació actual a un desnonament?
-Quines mesures hi ha si visc en una habitatge d’un pe�t propietari?
-Quines mesures hi ha, si visc en un habitatge d’un gran propietari, 
empresa o administració?
-Puc demanar un ajut per al pagament del lloguer?

L’Oficina d’Habitatge d’Igualada posa a disposició de la ciutadania
una adreça de correu electrònica específica per atendre consultes
urgents relacionades amb l’Habitatge.

Pots enviar la teva consulta a habitatge@aj-igualada.net
També pots entrar a www.igualada.cat o trucar al 938031950 
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Estar confinats altera les 
rutines habituals de 
les persones, com ens 

afecta psicològicament?

La ràpida propagació del virus 
Covid-19, per al qual els hu-
mans no tenim encara tracta-
ment eficaç ni vacuna preven-
tiva, ha derivat en la necessitat 
imperiosa de confinament de 
la població de molts països del 
món. La reclusió i aïllament 
forçats generen i generaran 
psicològicament una sèrie de 
conseqüències que ens afecta-
rà a curt, mig i llarg termini. 
Les pèrdues són d’índole molt 
diferent (oportunitats per rea-
litzar activitats d’esport i d’oci, 
a nivell relacional, sobre la sa-
lut, mort d’éssers estimats...) i 
d’elles es deriven conseqüèn-
cies a nivell emocional que 
poden variar enormement en 
funció de la persona quant 
a la seva qualitat i intensitat. 
Haurem de crear/inventar no-
ves rutines per adaptar-nos a 
la nova situació actual. Certs 
estudis rebel·len que a partir 
dels 15 dies es pot convertir 
un comportament en un hàbit. 
Ara que estem confinats a casa 
tenim l’oportunitat d’adquirir 
nous hàbits saludables que en 
el nostre dia a dia, abans de 
la pandèmia per COVID, ens 
costava tant establir. Les ac-
tuals rutines ens permetrien 
organitzar el nostre temps de 
manera automatitzada i pràc-
tica, dormir millor, guanyar 
tranquil·litat i obtenir benes-
tar emocional. La planificació 
redueix l’estrès i la depressió 
generant-nos una estructura 
coneguda i ens ajuda a admi-
nistrar millor el nostre temps. 
No oblidem que les rutines es 
convertiran en costums que 
podrem anar variant en fun-
ció de l’evolució del descon-
finament. Les circumstàncies 
no es trien, però sí l’actitud 
que adoptem davant les situa-
cions adverses. 

Hi ha molta gent que busca 
alternatives a la visita pre-
sencial, com valores que es 
facin per via electrònica?
Les consultes psicològiques 
online han augmentat en un 
200 per cent durant la quaran-
tena degut també a la impossi-

bilitat de poder atendre els pa-
cients de manera presencial. 
Jo, personalment, crec que el 
contacte humà és important. 
La comunicació no verbal, la 
proximitat, la vinculació al 
pacient, la connexió... tot això 
es perd i per a mi és informa-
ció important de cara a oferir 
un millor diagnòstic i inter-
venció.
Actualment formo part de 
l’equip de psicòlegs de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llo-
bregat i el servei que oferim 
és telefònic. Atenem els ciuta-
dans i ciutadanes que presen-
tin malestar emocional a cau-
sa dels efectes de la COVID19 
i les seves repercussions.
També participo oferint su-
port psicològic, de manera 
altruista, mitjançant l’APPA 
(Associació de psicòlogues i 
psicòlegs de l’Anoia). En un 
inici vam començar un con-
junt de 8 psicòlegs i hem hagut 
d’ampliar a 10 psicòlegs degut 
a la gran demanda que estem 
rebent. No es descarta la pos-
sibilitat de tornar a introduir 
nous membres voluntaris que 
s’han ofert per treballar amb 
nosaltres. Des d’aquí els volem 
donar les gràcies... Estem molt 
contents i orgullosos de poder 
treballar per a tota la comuni-
tat afectada de la comarca de 
l’Anoia. No vull oblidar-me de 
dir que també tinc la sort de 
col·laborar amb l’equip de ser-
veis d’emergències d’Ig-nova 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
per últim i no menys impor-
tant: m’ocupo de la meva fa-
mília (prioritària per a mi).

Com poden passar el dol les 
famílies que han perdut un 
ésser estimat i no l’han pogut 
acomiadar?
Perdre algun ésser estimat és 
una experiència que necessita 
ser compartida, acompanya-
da, sostinguda per abraçades, 
mirades compassives, parau-
les d’afecte, silencis respectuo-
sos... tot això funciona perquè 
no ens sentim sols davant el 
dolor.
La situació excepcional actual 
ens obliga a canviar la nostra 
manera d’estar i experimentar 
el món provocant canvis en 
tots els aspectes de la nostra 
vida... en la manera de morir 

i acomiadar els nostres éssers 
estimats, també.
La naturalesa traumàtica de la 
mort i la falta o limitació del 
suport social estan considerats 
com dos factors importants 
que poden predir un dol com-
plicat. La possibilitat d’oferir 
ajuda psicològica des dels pri-
mers moments pot ser un fac-
tor preventiu de l’aparició de 
desordres de dol com l’ansietat, 
depressió, trastorn per estrès 
post-traumàtic i desordre del 
dol. Els psicòlegs recomanem, 
en aquests moments d’aïlla-
ment i desconcert, altres ma-
neres de compartir i expressar 
el dolor i que al mateix temps 
també ens permeti honorar la 
memòria dels nostres familiars 
que no hem pogut cuidar ni 
acomiadar.
 

Hi ha un problema impor-
tant de violència masclista. 
Estar confinats ho empitjo-
ra?
És evident que ho empitjo-
ra, el confinament per la cri-
si sanitària de la COVID 19 
multiplica els factors de risc, 
debiliten i fan més vulnera-
bles les dones que pateixen 
la violència masclista. A qui 
exerceix la violència el tan-
cament li dona més poder i 
control sobre la víctima. Si les 
dones estan tancades llargues 
hores i dies a casa amb els 
seus agressors, reduint la xar-
xa de contactes, és més possi-
ble que es produeixi tensions 
i conflictes que desemboquin 
en violència. Fer una trucada, 
enviar un missatge o avisar 
un veí és ara per a les víctimes 
encara més difícil. Durant el 
2019, a Catalunya es van in-
terposar més de 13.000 de-
núncies, però són moltes més 
les dones que són ateses al 900 
900 120, el número d’atenció 
a les víctimes. En els darrers 
dies, s’han incrementat un 
34% les trucades rebudes. La 
finalitat amb què es treballa 
és contrarestar l’aïllament i 
augmentar els recursos de de-
núncia, diversificar els canals 
i implicar terceres persones 
perquè puguin fer d’alertado-
res de situacions. Que davant 
un cop o un crit ningú es que-
di immòbil i despengi el telè-
fon per trucar al 112.

Parlem amb Montse Martí, psicòloga, propietària de la consulta Montse Martí psicòloga, presidenta de l’Associació de 
Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA), entitat sense ànim de lucre que té com a propòsit apropar la psicologia a totes 
les ciutadanes i ciutadans de la nostra comarca. Parlem dels efectes emocionals i les conseqüències en la salut mental de 
la població que està tenint amb aquesta pandèmia. 
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 Com es poden organitzar les 
rutines, prevenir conflictes i 
afavorir les relacions famili-
ars per fer més suportable el 
confinament?
Des del COPC (Col·legi Ofi-
cial de Psicologia de Catalu-
nya) s’ha elaborat una Guia 
per la gestió de les relacions i 
la convivència durant el confi-
nament per epidèmia de CO-
VID19. Aquest document re-
cull una sèrie de consells sobre 
com prevenir els conflictes, 
com cuidar les relacions amb 
els altres amb recomanacions 
especials en cas de conviure 
amb infants i adolescents.
Aquesta Guia parteix de la 
base que l’actual situació 
d’obligada estança al propi do-
micili genera una suma de cir-
cumstàncies que condicionen 
l’estat d’ànim i poden afectar a 
l’actitud i les interaccions amb 
la resta de persones amb qui 
es conviu de manera estreta 
i continuada, fent que apare-
guin conflictes. Considerant 
que el conflicte no és bo ni do-
lent, sinó que està ben o mal 
gestionat, i que els conflictes 
ben gestionats produeixen 
canvis positius en el creixe-
ment personal i les relacions, 
mentre que els mal gestionats 
generen distanciament i res-
sentiment. El COPC publica 
aquesta guia amb l’objectiu de 
fomentar una bona gestió dels 
possibles conflictes de convi-
vència que apareguin.
ht tps : / /www.copc . cat / c t /
noticias/1071/Les-i-Reco-
manacions-pr-ctiques-per-
a-la-presa-de-decisions-tiques-
i-cliniques-en-el-context-de-

la-crisi-de-la-COVID-19-i-do-
nen-eines-professionals

Com es pot teletreballar 
quan l’ambient d’una casa 
no convida a fer-ho?
Més d’un milió de nens i ne-
nes catalans porten tancats 
a casa des que es va decretar 
l’estat d’alarma ara fa un mes 
i mig. I amb ells, els pares i 
mares, que fem equilibris per 
fer compatible la vida laboral 
amb la familiar durant jorna-
des maratonianes que no ente-
nen ni d’horaris ni de descan-
sos. Per tal d’aconseguir un 
bon funcionament en el nos-
tre dia a dia, en família, caldrà 
que els adults ens ho creguem 
i siguem, per tant, els respon-
sables de tirar-ho endavant.
Es recomana una bona or-
ganització i una certa ruti-
na, amb flexibilitat, consens 
i corresponsabilitat entre els 
diferents membres de la famí-
lia, ens poden ajudar a tenir 
una millor conciliació famili-
ar. Això, i també una actitud 
positiva, tranquil·la i pacient, 
ens permetran passar millor 
aquests dies extraordinaris en 
què hem de combinar teletre-
ball i infants a casa.
El primer que caldrà fer és 
parlar amb els nostres fills i 
filles i explicar-los quina és 
la nova situació. Al comen-
çament ens pot resultar una 
mica complicat perquè no 
tothom viu les circumstànci-
es de la mateixa manera però 
amb una bona preparació i un 
cop ens hi haguem adaptat la 
rutina serà la que ens ajudarà 
durant tot el procés.

No tots vivim  les circumstàncies de la mateixa manera



La patronal va fer una 
sessió webinar, a càrrec 
de Javier Ibars, director 
de relacions laborals i 

assumptes socials a Fo-
ment del Treball Nacio-
nal, qui va parlar sobre 
els detalls dels ERTO’s i 

les baixes ILT

La UEA resol dubtes laborals 
durant l’estat d’alarma
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L a Parròquia de la Sa-
grada Família ha fet, 
en els darrers dies, 

un donatiu de 5.000 euros a 
l’Hospital d’Igualada davant la 
situació d’urgència creada per 
l’epidèmia de COVID19.
El gerent del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA), Ferran Gar-
cia Cardona, va acusar rebut 
a Mossèn Xavier Bisbal dient 
“la Fundació es compromet a 
aplicar aquesta donació ínte-
grament, a l’aplicació de ne-
cessitats de l’Hospital d’Igua-
lada derivades o relacionades 
amb la pandèmia COVID 19, 
concretament a la compra de 
mascaretes FPP3”.

Material a les residències
Des de l’inici de la crisi l’entitat 
ja ha distribuït prop de 10.000 
elements de material sanitari
Mossèn Xavier Bisbal, acom-
panyat d’un membre de la 
Parròquia de la Sagrada Fa-
mília, va distribuir la setmana 
passada una quarta remesa 
de material sanitari per a les 
residències d’avis de la Conca 
d’Òdena. 
Aquesta remesa, d’un valor 
incloent el transport de 3.000 
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E n el marc del cicle de 
píndoles temàtiques 
online que organitza 

la UEA, es va realitzar la ter-
cera sessió, sota el títol: “Situ-
ació i normativa laboral deri-
vada de la Covid-19”. Javier 
Ibars, director de relacions 
laborals i assumptes socials a 
Foment del Treball Nacional 
va ser l’encarregat de resoldre 
els dubtes i preguntes de les 
empreses anoienques.
Ibars va parlar de les darreres 
normatives laborals aprova-
des respecte la Covid-19, com 
gestionar les baixes, el permís 
retribuït recuperable, la sus-
pensió i extinció de contrac-
tes originats per la pandèmia, 
l’adopció de mesures de flexi-
bilització interna, entre altres 
temes.
La seva intervenció va co-
mençar afirmant que la nor-
mativa laboral derivada de la 
Covid19 està “en permanent 
evolució, amb canvis de crite-
ris constantment i això és evi-
dent i lògic que generi incer-
tesa i molts dubtes entre els 
empresaris”. Ibars també va 
afegir que, des del seu parer, 
molts decrets aprovats són 
poc clars, amb mancances i 
difícils d’assumir per part de 
les empreses. En aquest sen-
tit, des de Foment del Treball, 
amb el suport de la UEA i 
altres patronals, s’estan treba-
llant un seguit d’esmenes per 
presentar davant al govern 
central, amb l’objectiu que es 
revisin els decrets esmenats i 
es rectifiquin o modifiquin si 
s’escau.

Expedients de 
Regulació Temporals
Com a xifres globals Ibars 
va informar que “actualment 
hi ha 680.000 treballadors a 
Catalunya afectats per un ex-
pedient de regulació tempo-

ral d’ocupació. I el 95% dels 
ERTOS són per causa major”. 
La majoria d’aquests han estat 
acceptats per silenci adminis-
tratiu positiu al no rebre res-
posta en 5 dies hàbils, i ara, 
segons va explicar el ponent, 
“l’administració laboral està 
contestant totes les sol·lici-
tuds aprovades per silenci 
administratiu positiu, i les 
empreses rebran en 8 o 9 dies 
la resolució expressa amb el 
número d’expedient”.
Pel que fa als ERTOS, i segons 
els recents decrets publicats, 
hi ha hagut algunes novetats, 
com el Decret 15/2020, que 
permet aplicar ERTOS fins i 
tot en activitats considerades 
essencials, i en empreses que 
fan una diversificació d’acti-
vitats.
El director de relacions la-
borals i assumptes socials a 
Foment del Treball Nacional 
també va afegir que recent-
ment s’ha aprovat una nova 
mesura que estableix que pot 
haver-hi revisió d’ertos apro-
vats (ja sigui per silenci ad-
ministratiu o no) en període 
posterior a l’estat d’alarma. 
En aquest sentit, “si la admi-
nistració determina que la 
causa presentada per l’em-
presa no es suficient o creu 
que no té cap connexió amb 
la Covid19, pot tirar enrere 
l’ERTO”, encara que sigui me-
sos després de la seva aprova-
ció, i pot comportar grans in-
fraccions per l’empresa. 
En relació als treballadors 
temporals afectats per ERTO, 

segons el ponent, es suspèn el 
còmput del contracte tempo-
ral, i quan es reprengui l’acti-
vitat es tornarà a computar.

Baixes, IT d’una zona confi-
nada i acomiadaments
Al llarg de la sessió online Ja-
vier Ibars també va parlar del 
permís retribuït recuperable i 
de les baixes. Per Ibars la re-
cuperació de les hores durant 
els 15 dies que es va decretar 
el confinament total, excepte 
serveis essencials, s’hauria de 
poder resoldre d’alguna altre 
manera, com prorrogar la 
recuperació de les hores fins 
a finals del 2021, i no fins a 
finals d’aquest any com esta-
bleix el reial decret.
El ponent també va comentar 
que encara no s’ha resolt la 
situació dels treballadors de 
fora de la Conca d’Òdena que 
treballen dins la zona con-
finada. En aquest sentit, va 
assegurar que des de Foment, 
d’acord amb la UEA, s’ha pre-
sentat una reclamació per fer 
extensiva la incapacitat tem-
poral amb efectes retroactius 
a aquest col·lectiu encara sen-
se una situació legal laboral 
que els empari.
Un altre tema tractat van ser 
els acomiadaments. Javier 
Ibars va recordar que “les em-
preses afectades per ERTOS 
no poden acomiadar durant 
un període de 6 mesos un cop 
finalitzat l’expedient d’ocupa-
ció temporal”. 
Segons el ponent, “la prohibi-
ció d’acomiadar no té sentit” 
ja que “la immensa majoria 
d’acomiadaments evident-
ment seran relacionats amb la 
COVID19”. Per Ibars quan es 
torni a l’activitat empresarial 
moltes empreses estaran so-
bre dimensionades i hauran 
de readaptar les seves planti-
lles, i es trobaran que per una 
banda no podran fer acomi-
adaments i que els contractes 
temporals han quedat suspe-
sos durant ERTO.

Segons el ponent, “la 
prohibició d’acomiadar 
a aquells que estiguin 
dins d’un ERTO fins 

més enllà de sis mesos 
de la seva finalització 

no té sentit” ja que 
“la immensa majoria 
d’acomiadaments evi-

dentment seran relacio-
nats amb la COVID19”

Donació de 5000€ de la 
parròquia de la Sagrada 
Família a l’Hospital

euros, ha arribat de la Xina 
gràcies a una donació anòni-
ma de feligresos de la parrò-
quia, responent a una crida 
del rector davant la necessitat 
de material sanitari. 
Des de l’inici de la crisi, la par-
ròquia igualadina ja ha distri-
buït prop de 10.000 elements 
de material sanitari, a més de 
fer un donatiu de 5.000 euros 
a l’Hospital d’Igualada que 
servirà per a la compra de 
mascaretes FPP2.
Concretament, aquesta ha es-
tat la quarta distribució realit-
zada fa uns dies:
- 1.500 mascaretes quirúr-
giques, 50 mascaretes FPP2 
i 14 “monos” de protecció 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada.
- 170 bates i 400 mascaretes 
quirúrgiques per la Residencia 
Igualada 
- 600 mascaretes quirúrgi-
ques, 50 mascaretes FPP2 i 14 
“monos” de protecció per la 
Llar del Sant Crist.
- 50 mascaretes FPP2 i 400 
mascaretes quirúrgiques per 
la residència Amavir de Vila-
nova del Camí.
- 500 mascaretes quirúrgiques 
per la Fundació Sanitària Sant 
Josep.
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Els mòbils permetran 
la connectivitat a 

nens i nenes de 6è de 
Primària i ESO de fa-
mílies amb pocs recur-
sos, que ara mateix no 
tenien cap alternativa

El Consell distribueix telèfons 
mòbils als infants més vulnerables

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha iniciat la 
distribució de telèfons 

mòbils per les famílies amb 
pocs recursos que no poden 
oferir als seus infants alter-
natives de connectivitat per a 
usos educatius o de socialitza-
ció. 
Un cop rebuts els dispositius 
provinents d’una donació par-
ticular, l’ens comarcal ha ad-

quirit les targetes SIM perquè 
puguin tenir connectivitat i, 
des del departament d’Acció 
Social, se’n farà la distribució 

entre infants de la comarca. 
Ara mateix es prioritzen els 
nens i nenes que actualment 
cursen 6è de Primària i ESO, 
però es té la voluntat d’arribar 
properament a més infants. 
Des del Consell Comarcal 
s’agraeix la solidaritat que ha 
fet possible aquesta acció de 
suport a les famílies més vul-
nerables, del tot indispensable 
en l’actual situació de confina-
ment per a garantir el segui-
ment del curs escolar.

La comunitat 
musulmana dona 
7.000€ a l’Hospital

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia organitza qua-
tre seminaris en línia, 

destinats a millorar la co-
municació i estratègia de les 
empreses i professionals del 
territori, davant la situació 
creada per la COVID-19. Són 
webinars gratuïts, d’una hora 
de durada aproximadament, 
adreçats a empreses turísti-
ques, comerços i altres que 
tinguin la voluntat de mi-
llorar i preparar-se pel futur 
immediat. 
Amb aquesta iniciativa, l’ens 
comarcal continua treballant 

REDACCIÓ / LA VEU 

La comunitat musulma-
na de la conca d’Òde-
na ha fet un donatiu 

de 7.000 euros a l’Hospital 
d’Igualada. Amb motiu, pre-
cisament, de l’inici del Ra-
madà, el president del Centre 
Islàmic d’Igualada, Seddik 
Amri Kaddouri, ha volgut 
donar “les gràcies a l’alcalde 
i a les forces polítiques i les 
forces de seguretat pública 
i al servei sanitari per estar 
davant de la pandèmia. “Sen-
tim el que està passant al món 
per culpa d’aquest virus” –ha 
afegit-. “La comunitat musul-
mana ha fet tot el possible per 
ajudar i donar bon exemple. 
Resem per tots els morts, mu-
sulmans, cristians, jueus... de 
tot el món. Demanem a Déu 

Quatre sessions formatives gratuïtes online del Consell

per oferir l’acompanyament 
i assessorament necessari al 
teixit empresarial, amb eines 
i recursos útils i efectius. 
El primer seminari ja es va 
fer divendres passat, sobre 
‘Els primers passos per disse-
nyar el teu pla d’automotiva-
ció’, amb Xavier Borràs (Altra 
Visibilitat). Cada participant 
podia concretar petites acci-

que ens doni bona salut”.
Kaddouri ha destacat que 
“Enguany celebrarem la fe a 
casa i demano a la comunitat 
musulmana el respecte pels 
veïns, ho farem a casa com 
ho fem sempre a la mesquita, 
però amb la nostra família i 
amb respecte al veïnat: si ens 
quedem a resar fins tard o a 
llegir el Corà, ho hem de fer 
amb respecte total. Desitjo a 
tothom un bon Ramadà”.
Durant el mes del Ramadà 
“els musulmans ens ajudem 
entre nosaltres a la mesqui-
ta, fem menjar, ens reunim, 
però enguany no ho podem 
fer. Les oracions conjuntes 
enguany no les podrem fer, ni 
aquí ni en tot el món musul-
mà. Sentimentalment és dur, 
però religiosament no”, ha 
conclòs Kaddouri.

ons de millora personal que 
siguin aplicables en el seu dia 
a dia, per aconseguir generar 
noves visions i oportunitats. 
Els participants, en finalitzar 
la sessió, van disposar d’un 
primer esborrany per un fu-
tur pla de treball personal 
d’automotivació. 
Avui 30 d’abril, també a les 
10:30h, es proposa la forma-
ció ‘El turisme després de la 
Covid-19. Els reptes de co-
municar en temps de crisi’, 
a càrrec de David Esteller 
(Tourislab). Es reflexionarà 
sobre aquests reptes en base 
a tres grans blocs: Els esce-
naris turístics que genera el 
coronavirus, Els canvis en 

les pautes de consum i Què 
podem fer per adaptar-nos al 
canvi? 
El 5 de maig, a les 10:30h, 
Jordi Bacaria (J3BTRES) 
proposarà un ‘Pla de xoc pel 
comerç’. Nous mètodes i en-
focaments per, ara més que 
mai, donar suport a un dels 
sectors econòmics que més 
estan patint la COVID-19: el 
comerç urbà. S’estructurarà 
en dos grans blocs, Impacte 
en el comerç urbà i Com dis-
senyar un pla de xoc. 
Finalment, el 7 de maig a 
les 10:30h, es proposa ‘Vi-
tamina’t - La fórmula de les 
5 vitamines per l’èxit’, nova-
ment amb Xavier Borràs. Es 
recordarà la importància de 
mantenir un bon ritme físic 
i mental perquè el cervell no 
deixi de treballar. Una sessió 
innovadora, divertida, peda-
gògica i formativa per poten-
ciar la capacitat automotiva-
dora i l’autodisciplina positiva. 
Les inscripcions es poden fer a 
l’enllaç http://ves.cat/etsy

S’abordaran aspectes 
com la comunicació en 
temps de crisi, el futur 
del turisme i el comerç 
urbà, l’automotivació o 

l’autodisciplina

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
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David Sánchez, alcalde de JORBA

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D esprés de parlar fa 
alguns dies amb els 
alcaldes dels quatre 

municipis del confinament 
perimetral de la Conca d’Òde-
na, encetem avui una ronda 
d’entrevistes amb més repre-

El confinament en els municipis de l’Anoia (1)
sentants de municipis de la 
comarca, que ens ajudaran a 
veure no només com s’està vi-
vint el confinament en els seus 
pobles, sinó també quines són 
les propostes que des dels res-
pectius ajuntaments es pensen 
fer ara que s’acosta ja certa re-
laxació.

Tot i que encara no està supe-
rada l’enorme i devastadora 
crisi sanitària que estem vivint 
com a conseqüència de la Co-
vid-19, és lògic que ja s’estigui 
iniciant una nova lluita, per 
a la qual s’hauran de gastar 
molts esforços: el combat con-
tra les crisi social i econòmica 

que, almenys durant aquest 
any, és segur que serà molt 
important. No només serà un 
treball de les administracions, 
també de les entitats socials i 
econòmiques del nostre terri-
tori.
Hem parlat amb els alcaldes 
de Jorba, Capellades, Caste-

llolí i la Pobla de Claramunt, 
que han respost una sèrie de 
preguntes gairebé idèntiques, 
perquè els nostres lectors, i es-
pecialment els del propi mu-
nicipi, coneguin millor què 
es cou ara mateix als ajunta-
ments, i com es preparen les 
properes setmanes.

“Cal que els municipis siguin més partícips en la presa 
de decisions i en les solucions”
Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
És evident que aquest confina-
ment ens ha fet canviar, com 
a ciutadans, els nostres hàbits 
diaris. En aquest sentit, els mis-
satges que ens arriben són de 
voluntat de tornar a recuperar 
la normalitat, però som cons-
cients que, per responsabilitat, 
ens hi hem d’adaptar. Preferei-
xo quedar-me amb la banda 
positiva de la situació. 
Per exemple, s’han creat grups 
de WhatsApp amb veïns que 
comparteixen recursos i infor-
mació (visites a museus virtu-
als, cançons, serveis a domicili, 
recursos pedagògics i de lleure, 
etc.) que estan fent que la situ-
ació sigui més portable. És cu-
riós, doncs, que en moments 
d’aïllament aflorin aquest tipus 
d’iniciatives que enforteixen les 
relacions humanes.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Bé, al nostre municipi hi ha po-
ques empreses i activitats, algu-
nes de les quals són de serveis 
bàsics. Així doncs, han man-
tingut la seva activitat al llarg 
d’aquest període adaptant-se 
amb mesures de prevenció de 
la propagació de la pandèmia i 
adaptant els seus horaris.

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arran d’aquest episodi de 
la Covid-19? Què podeu fer 
ara des de l’Ajuntament?
Efectivament, hem tingut cons-

tància d’alguns problemes, que 
hem resolt de manera priori-
tària. Així, per exemple, vam 
col·laborar en el repartiment de 
targetes als usuaris de menja-
dors escolars, el proveïment de 
material informàtic perquè els 
infants puguin seguir estudiant 
a casa, etc.
Més enllà de mesures concre-

tes, m’agradaria destacar la 
creació d’un grup de volunta-
ris que informa als ciutadans 
de qualsevol novetat rellevant 
relacionada amb la crisi sani-
tària, ajudar a les persones que 
ho necessitin a fer-los arribar 
medicaments, aliments, pautes 
de mediació, acompanyar-los 
periòdicament via telefònica en 
el cas d’estar sols o molt aïllats, 
resoldre dubtes de gestió finan-
cera, informàtica, juridicolabo-
ral, acompanyar-los en tasques 
escolars si és escaient, etc.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Hem ampliat, suspès i ajustat 
els cobraments dels tributs i 
taxes municipals mentre duri 

l’estat d’alarma pel coronavirus 
amb la voluntat de pal·liar els 
efectes econòmics, davant la 
situació excepcional que vivim. 
De manera concreta, podem ci-
tar les següents:
- Ampliació dels terminis de 
pagament en voluntària de les 
liquidacions que es troben en 
període de cobrament.
- Ampliació del termini de pa-
gament de les fraccions o ajor-
naments.
- Suspensió de l’emissió dels re-
buts pel cobrament de les quo-
tes del servei educatiu d’educa-
ció infantil.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 

quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Hem de ser conscients que 
aquesta crisi sanitària compor-
tarà una crisi econòmica i soci-
al, a la qual haurem de fer front, 
també, des dels municipis. 
En aquesta línia, preveiem 
ajustos pressupostaris per fer-
ne front. Hem d’actuar amb 
responsabilitat i reduir, potser 
a contracor, determinades des-
peses (festes, servei de piscina, 
etc.) per a poder fer front a la 
situació que vindrà.
Així mateix, ja hem començat 
a treballar de manera conjun-
ta, en el si de la MICOD, amb 
sindicats i patronal, en aquest 
pla de recuperació a curt i mig 
termini.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar als petits muni-
cipis com el vostre? De mo-
ment, esteu satisfets?
Lligat amb la resposta ante-
rior, caldrà, a tots els nivells 
de l’administració, augmentar 
la despesa pública. Un pla de 
recuperació, sense recursos, 
no és factible. 
És, en aquest sentit, on els 
ajuntaments hi tenim molt a 
dir i molt a fer. Perquè som 
l’administració més propera, 
aquella que coneix amb major 
grau de detall la situació, i a la 
qual s’adreça el ciutadà per a 
que resolgui els seus proble-
mes. Cal, doncs, que els mu-
nicipis siguin més partícips en 
la presa de decisions i en les 
solucions.

“Hem d’actuar amb 
responsabilitat i reduir, 

potser a contracor, 
determinades despeses 
(festes, servei de pisci-
na, etc.) per poder fer 
front a la situació que 

vindrà”
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666 46 87 86
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“Des de l’ajuntament 
treballem  per garantir 
una atenció personalit-
zada a aquells pobla-
tans i poblatanes que 
ho necessiten. Estem 
impulsant mesures 

socials”

- Com s’està portant el confi-
nament a la Pobla?
El confinament és difícil per a 
tots els municipis, nosaltres for-
mem part de la Conca d’Òdena 
i mantenim reunions diàries 
tots els alcaldes i alcaldesses de 
la Conca per poder donar  una 
resposta actual vers al desen-
volupament de la situació en la 
que ens anem trobant. 
Tot i que estem en una situació 
excepcional, podem dir que 
els veïns i veïnes des del pri-
mer moment han actuat amb 
responsabilitat i compromís 
davant la crisi sanitària. Han 
sigut moments tensos tant per 
a la població com per als ajun-
taments, tanmateix  voldria 
destacar l’enorme solidaritat i 
coordinació del nostre veïnatge 
tant per fer i repartir per exem-
ple mascaretes solidàries, com 
per formar grups de voluntaris 
per ajudar a les persones més 
vulnerables. 
Entre les actuacions que s’han 
dut a terme podem destacar: 
una acció de neteja i desinfec-
ció especial als espais públics 
més concorreguts; gestió dels 
donatius de material sanitari; 
gestió de l’ajut a les famílies que 
ho necessiten a través del Banc 
d’aliments; repartiment de les 
targetes de beques menjador; 
manteniment del servei de te-
leassistència, el qual s’ha aug-
mentat; gestió de repartiment 
d’àpats a domicili; impuls del 
servei de “comerç de proximitat 
a domicili”.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Jo mateix he estat en contacte 

permanent amb les empreses 
del municipi des del primer 
dia per poder copsar tota la 
problemàtica en la que es van 
trobar. Les mateixes empreses 
del sector industrial de la Pobla 
ens han comunicat que estan 
treballant per assolir els nivells 
de normalitat que necessiten, 
tot i que l’estat d’incertesa és 
preocupant. 
En similar situació es troben 
els autònoms i petites empreses 
que ara centren la seva produc-
ció en les feines pendents que 

van quedar aturades i amb in-
quietuds en el futur de l’econo-
mia. Tot i això, no hem d’oblidar 
que hi ha sectors pels quals en-
cara està sent tot més difícil ja 
que encara no han pogut obrir 
els negocis i no se sap quan pot 
durar la situació, com en la res-
tauració o perruqueries.

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arran d’aquest episodi de 
la Covid-19? 
Malauradament sí. La crisi sa-
nitària ens ha dut també a una 
crisi econòmica i aquesta està 
afectant a les llars més vulne-
rables. Des de l’ajuntament tre-
ballem per garantir una aten-
ció personalitzada a aquells 
poblatans i poblatanes que ho 
necessiten. Estem impulsant 
mesures socials per poder aten-
dre i arribar a aquestes famílies. 
Així mateix  vull  aprofitar per 
enviar un enorme agraïment a 
tots els moviments de volunta-
riat que ens ajuden a pal·liar la 
complicada situació d’aquestes.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Sí, són moments excepcionals i 
hem suspès l’emissió de rebuts 
de quotes de serveis municipals 

no prestats com la llar d’infants, 
cursos, entre d’altres.
Es treballarà en un ajustament 
de l’import de la taxa d’escom-
braries comercials, en propor-
ció al temps en què hagi hagut 
de cessar l’activitat com a con-
seqüència  de l’aplicació de l’es-
tat d’alarma.
Ja vam anunciar un ajornament 
del pagament de l’IBI, impost 
de circulació i la taxa de resi-
dus domèstics, treballant en 
un nou calendari amb l’ORGT. 
Però aquí no ens podem que-
dar. La situació és excepcional 
i necessita de polítiques de xoc 
per fer front a les necessitats 
dels poblatans i poblatanes. En 
aquesta línia estem desenvolu-
pant diverses mesures d’ajuts 
socials i econòmics que en breu 
començarem a activar.  

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 

la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? 
El pressupost municipal es veu-
rà afectat i per tant s’hauran de 
fer les modificacions necessà-
ries per poder adequar-lo a la 
nova situació en la que ens tro-
bem. 
En aquests moments ja s’estan 
reservant partides per fer front 
a les polítiques socials que vo-
lem dur a terme com també a 
polítiques d’ocupació que hau-
rem d’atendre.  

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar als petits muni-
cipis com el vostre?
Aquestes administracions són 
les que tenen el marc compe-
tencial  per dictar la normativa 
però  una bona sortida, eficient 
i eficaç sempre passarà a tra-
vés dels ajuntaments, que som 
l’administració més propera al 
ciutadà. 
En municipis petits com el nos-
tre, els veïns i veïnes busquen 
les respostes i vol les solucions 
a l’ajuntament. És per això que 
les administracions superiors  
han de posar en el nostre abast 
totes aquelles necessitats en les 
que es troba el ciutadà amb una 
millor comunicació i recursos 
tècnics i econòmics , com en 
l’adquisició de les EPIS necessà-
ries per fer front al COVID-19 
i, encara més important, ens 
haurien de subministrar els 
tests de detecció per a tota la 
població, ja que és la única ma-
nera de poder controlar la pro-
pagació del virus. 

Antoni Mabras, alcalde de LA POBLA DE CLARAMUNT

“Estem desenvolupant diverses mesures d’ajuts socials i 
econòmics que en breu començarem a activar”

“Voldria destacar 
l’enorme solidaritat i 

coordinació del nostre 
veïnatge tant per fer i 
repartir per exemple 

mascaretes solidàries, 
com per formar grups 

de voluntaris”

“La situació és excep-
cional i necessita de 

polítiques de xoc per fer 
front a les necessitats 
dels nostres veïns, que 

es vagin produint”
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Joan Serra, alcalde de CASTELLOLÍ

“A l’Ajuntament tenim un bon estalvi i, si l’Estat ho permet, 
esperem destinar una part a ajudar qui ho necessiti”
Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
De forma general amb un com-
portament exemplar. Hi ha si-
lenci al carrer, es respira tran-
quil·litat i la gent està a casa.
Altra cosa és els petits autò-
noms i les Pimes, els restau-
rants i els bars,  i les empreses 
tancades de Castellolí que no 
ho estan passant gens bé per 
tenir la seva activitat tancada i 
per tant sense font d’ingressos.
Voldria aprofitar per donar les 
gracies a tots els veïns i veïnes 
pel seu gran comportament, 
i a tothom que ho fa possible 
garantint-los els serveis bàsics 
i en especial, als treballadors 
municipals que estan “al peu 
del canó”. 

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
En general, la major part d’em-
preses han estat tancades, i al-
gunes encara continuen així; en 
especial els bars i restaurants 
són els que pitjor segurament 
ho estan passant. 
Les grans instal·lacions de Cas-
tellolí tenen menys activitat que 
habitualment. El Parcmotor en 
aquests moments està sense 
pràcticament activitat, i el di-
pòsit controlat de Can Parera 
funcionant com a servei bàsic. 
I al polígon Industrial de Can 
Parera, on estava prevista l’ar-
ribada de dues grans empreses, 
tot continua endavant. DOGA  
les prosperes setmanes entra-
rà en funcionament (després 
d’haver-se construït la nau), i 
FRIME (segons conversació 
mantinguda amb el seu propi-
etari fa pocs dies), està apunt de 
presentar el Projecte a l’Ajun-
tament per que sigui aprovat i 

poder començar les obres ben 
aviat. Els pagesos locals, i els 
ramaders, treballant més que 
mai perquè l’alimentació arribi 
a totes les cases. 

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arran d’aquest episodi de 
la Covid-19? Què podeu fer 
ara des de l’Ajuntament?
No, cap problema social. El 
comportament de la societat a 
Castellolí ha estat i és exemplar.
Des de l’Ajuntament, ara estem 
centrats en donar serveis bà-
sics, com per exemple: facilitar 
la compra d’aliments i el seu re-
partiment a les cases i netejar i 
desinfectar els carrers. 
Donem serveis com el psicolò-
gic, i ens preocupem pels veïns 
i veïnes, en especial de les més 
vulnerables i grans. Intentem 
com a administració més pro-
pera, estar més a prop que mai 
de les persones. S’atorguen aju-
des socials als més necessitats, 
i bonificarem les taxes i els im-
postos, als que més ho necessi-
tin. 

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Estem estudiant quines són 

les millors opcions per dur a 
terme, i a poder ser de forma 
consensuada, amb la resta de 
municipis similars de la Conca 
d’Òdena. 
De moment s’han ajornat tots 
els pagaments més immediats...
Volem veure fins on arriben les 
ajudes de l’Estat i de la Genera-
litat de Catalunya, i on no arri-
bin les administracions supe-
riors, fer-ho com Ajuntament.  
És un moment excepcional i cal 
fer un esforç mai fet en aquest 
sentit.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-

ment? Com ho plantejareu?
Estem estudiant com refer el 
pressupost municipal d’aquest 
any 2020. 
Però per poder fer-ho cal saber 
quina és la magnitud i l’efecte 
final del coronavirus. I, malau-
radament, encara no estem al 
final.
A causa de la bona gestió eco-
nòmica dels darrers vuit anys, 
el deute és inexistent, i hi ha un 
gran estalvi de romanent (en 
aquests moments tenim més 
d’un 30% del pressupost muni-
cipal). I si l’Estat ens ho permet, 
esperem destinar part d’aquest 
estalvi en ajudes socials i ajudes 
a les nostres empreses.
Creiem però, que hem de com-
plir, dintre el possible, el que 
vàrem prometre que faríem du-
rant el nostre mandat, i estem 
analitzant totes les promeses 
per veure com les fem realitat.  
Per tant intentarem també fer 
inversió, com a forma de gene-
rar riquesa per a les empreses, i 
ajudar a les persones…

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar als petits muni-
cipis com el vostre? De mo-
ment, esteu satisfets?

L’Estat, de la millor manera que 
ens pot ajudar, és deixant d’apli-
car el 155 encobert que està fent 
en aquests moments. Que deixi 
que Catalunya decideixi com 
ens administrem i com solucio-
nem la crisi a casa nostra!.
La Generalitat, en aquests mo-
ments està, afrontant una de les 
crisis més importants del dar-
rer segle. La gestió no és gens 
fàcil. Com Ajuntament ens 
hem posat a la seva disposició 
pel que calgui i sigui necessa-
ri. Calen més ajudes socials, 
cal més pressupost en inversió 
(esperem que resolguin favo-
rablement i quan abans millor 
el PUOSC i el PECT en aquest 
sentit).
De la Diputació, els petits muni-
cipis com nosaltres, és fins ara, 
d’on rebíem la millor ajuda per 
tirar endavant. Cal que siguin 
àgils en les meses de concerta-
ció (ha passat pràcticament un 
any de mandat i encara no les 
han convocades), cal que en 
les subvencions i ajudes que es 
facin, prioritzin els pobles amb 
menys població (perquè són els 
que tenen menys recursos) per 
sobre de les grans ciutats, cal 
que es facin plans d’ocupació 
locals...
Ara cal seguir lluitant amb totes 
les forces contra la Pandèmia 
de la Convid-19, ja tindrem 
temps després de treure con-
clusions… i veure qui ha estat a 
l’alçada i qui no.
#EnSortirem

“Al polígon Industrial 
de Can Parera, on esta-
va prevista l’arribada 

de dues grans empreses, 
tot continua endavant. 
DOGA entrarà en fun-
cionament les properes 
setmanes, i FRIME és 
a punt de presentar el 

projecte”

“Vull donar les gràcies 
a tots els veïns i veïnes 

pel seu gran 
comportament durant 

tots aquests dies”

“L’Estat, de la millor 
forma que ens pot aju-
dar, és deixant d’apli-

car el 155 encobert que 
està fent en aquests mo-

ments. Que deixi que 
Catalunya decideixi 

com ens administrem i 
com solucionem la crisi 

a casa nostra!”
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“D’aquí uns mesos co-
mençarem a normalit-
zar la situació d’abans, 
però no serà el mateix, 

no tot serà igual”

- Com s’està portant el confi-
nament?
Des del govern i com alcalde 
de Capellades ens vam posar 
a treballar des del dia 12 de 
març seguint les directrius i 
les pautes de seguretat i pre-
venció que diàriament ens 
venien marcades pel Centre 
de Coordinació Operativa 
de Catalunya (CECAT), pel 
departament d’Educació i el 
departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, vam 
publicar els decret d’alcaldia 
necessaris per adaptar-nos 
als canvis marcats per l’estat 
d’alarma d’aquesta maleïda 
pandèmia.
Hem reorganitzat tots els ser-
veis de les instal·lacions i ens 
de l’Ajuntament, Museu Molí 
Paperer, Biblioteca Municipal, 
Escola Bressol i la reorientació 
de la gestió que fa l’Ajuntament 
en l’escola pública. Aquesta re-
organització també ha afectat 
a les estructures de funciona-
ment i de la gestió municipals: 
administració general, inter-
venció, departament tècnics 
i servei de registre i de infor-
mació als ciutadans. Tots els 
treballadors i treballadores 
d’aquestes àrees estan realit-
zant les seves tasques des de 
llurs cases per teletreball.
Els treballadors de la briga-
da, estan treballant per torns 
rotatius segons les seves com-
petències professionals. Les 
seves tasques són per soluci-
onar les emergències d’aigua i 
llum, neteja general, desinfec-
ció especial de carrers i altres 
emergències que es puguin 
anar produint. La policia lo-
cal de Capellades també s’ha 
adaptat a la nova situació, han 
informat per megafonia pels 
carrers sobre les recomanaci-
ons que ens hem de quedar a 
casa, mantenir la distància de 
seguretat en els carrers i en els 
establiments que estan oberts, 
que són essencials
Cada dia ens diem: cui-
dem-nos, guanyarem la pan-
dèmia, ens en sortirem. Estic 
segur que d’aquí uns mesos 
començarem a normalitzar la 
situació d’abans, però no serà 
el mateix, no tot serà igual, no 
pot ser tot igual.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Les empreses de serveis essen-
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cials des del primer dia han 
continuat treballat fent canvis 
en l’organització de la produc-
ció i implantant sistemes de 
prevenció i seguretat en els 
treballadors. Alguna empresa, 
tot i ser de serveis essencials, 
van haver de reduir els torns 
de treball perquè molts dels 
seus treballadors estaven con-
finats a la Conca i no es podi-
en desplaçar. Altres empreses 
que no eren essencials han fet 
pactes amb els treballadors.
Des que el passat dia 14 que és 
va modificar l’estat d’alarma, 
les empreses ja poden treba-
llar, les més importants han 
reiniciat la producció amb 
reducció de torns i altres em-
preses estan gestionat ERTO’s 
totals o parcials.
 
Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arran d’aquest episodi 
de la Covid-19? Què podeu 
fer ara des de l’Ajuntament?
Hem gestionat la crisi en dues 
fases, la primera va ser la de-
tecció de les persones vulne-
rables per la nova situació de 
confinament a part de les que 
ja teníem en els serveis soci-
als. Per fer aquesta detecció es 
van fer unes 500 trucades tele-
fòniques. 
A partir d’aquesta fase inicial, 
hem incorporat noves perso-
nes vulnerables i actualment 
fem un seguiment d’unes 95 
persones de servei telefònic 
o presencial. També portem 
a dia d’avui uns 110 serveis de 
suport a les persones grans so-
les o sense assistència de fami-
liars en la realització de com-
pres d’alimentació, farmàcia, 
butà i altres serveis per tal que 
no hagin de sortir.
En la segona fase hem esta-
blert les següents mesures per 
a les persones i famílies vul-
nerables del municipi que ho 
necessitin: 
- Ampliar el nombre d’hores 
del Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD) a les persones 
grans en situació de vulnera-
bilitat que ja són usuàries del 
servei i, en general, reforçar el 

seguiment de les persones aï-
llades que presentin perfils de 
vulnerabilitat.
- Oferir hores de SAD per a 
totes les persones grans i/o 
amb discapacitat usuàries de 
centres de dia per cobrir l’ac-
tual situació de tancament 
d’aquests centres.
- Oferir servei d’àpats a do-
micili per a totes les persones 
grans i/o amb discapacitat 
usuàries de centres de dia que 
ho necessitin.
- Oferir targetes moneder amb 
una consignació econòmica 
per a compra d’aliments per 
distribuir a totes les famílies 
vulnerables que ho necessitin. 
Establir una disposició econò-
mica inicial de 2.500,00 €.
- Suport a les necessitats edu-
catives de les famílies sense 
internet ni dispositius mòbils.
Fer front a despeses ocasiona-
des per la situació d’emergèn-
cia i no contemplades com a 
despeses ordinàries dels ser-
veis d’informació i atenció a 
les dones en casos de violència 
masclista.
Capellades i la seva gent 
aquesta vegada tampoc ha fa-
llat, hem vist la solidaritat de 
molts capelladins i capella-
dines per ajudar en el que fos. 
Des de l’àrea de Serveis Socials 
estem gestionant una llista de 
30 persones voluntàries que 
s’han apuntat per donar su-
port i ajudar en el que calgui.
En aquests moments estem 
tots molt consternats per to-
tes les persones que ens estan 
deixant, moltes conegudes de 
la nostra vila, la bandera de 
l’Ajuntament està a mig pal en 
senyal de dol.. Quan tot això 
acabi buscarem la manera de 
fer el reconeixement i el comi-
at que es mereixen.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
El govern de Capellades estem 
fent els deures i els continua-
rem fent, buscarem el suport 
econòmic d’on sigui, per aju-
dar a les persones més febles, 
les identificades en els nostres 
serveis socials i totes les noves 
situacions que es donaran a 
partir d’ara.
Hem dissenyat un pla de su-
port econòmic complemen-
tari a les famílies, als esta-
bliments comercials i a les 
activitats empresarials del 
municipi amb diverses mesu-
res de caràcter econòmic:
- Augmentar la partida de 
benestar social per fer front 
als ajuts socials a famílies que 
puguin acreditar la reducció 
d’ingressos fruit d’una modi-
ficació de la seva situació la-
boral. 
- Ajornar el pagament de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) i 
Vehicles.
- Suspendre temporalment 
la taxa de la llar d’infants 
per servei no prestat mentre 
s’allargui l’estat d’alarma. 
- Ajustar la liquidació de les 
terrasses de bars i restaurants 
i de les parades del mercat set-
manal al temps real d’ocupa-
ció de l’espai públic. 
- Reduir el termini dels paga-
ments a proveïdors de serveis 
i obres per evitar que es tren-
qui la cadena de pagaments i 
no perjudicar la liquiditat de 
les empreses. 
- Congelar possibles procedi-
ments de cobrament iniciats 
per via executiva. 

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-

ment? Com ho plantejareu?
Des dels primers indicis de 
la situació, es va utilitzar de 
forma immediata el Fons de 
Contingència, que el govern 
de Capellades havia previst en 
una de les partides del pressu-
post pel 2020.
Un cop passada aquesta situa-
ció, valorarem totes les noves 
realitats econòmiques i soci-
als del teixit de la nostra Vila, 
per tal de revisar, reorientar i 
replanificar si escau el pressu-
post 2020. Farem el que sigui 
necessari.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar als petits 
municipis com el vostre? De 
moment, esteu satisfets?
Capellades no hem patit el 
confinament perimetral de la 
Conca d’Òdena, però sí que 
n’hem patit les conseqüències. 
Molts capelladins treballen 
en algun dels pobles de la 
Conca i no han pogut anar 
a treballar, i no tenen resolt 
l’atur com els altres treballa-
dors de la zona.
Tots sabem que la solució 
econòmica global no depèn 
dels Ajuntaments, està en 
mans dels governs de Catalu-
nya i principalment el de l’Es-
tat Espanyol. Des de l’Ajun-
tament de Capellades farem 
sentir la nostra veu perquè es 
posin les piles i que aquesta 
vegada la crisi no la paguem 
els de sempre. Cal que l’Estat 
permeti als ajuntaments mo-
dificar la regla de la despesa i 
poder incorporar en els pres-
supostos el romanent que te-
nim molts ajuntaments per 
realitzar accions de millores 
necessàries i sostenibles, que 
a la vegada donaran feina a 
les persones en atur. D’altra 
banda, ara és quan hem vist 
les conseqüències d’aque-
lles retallades a la sanitat del 
2008... Els serveis sanitaris són 
intocables. Hem d’exigir que 
s’han de destinar els recursos 
perquè no torni a passar.

Salvador Vives, alcalde de CAPELLADES

“Els capelladins no han fallat, tenim prop de 30 voluntaris 
que s’han apuntat per ajudar en allò que calgui”

“Fem un seguiment tele-
fònic o presencial d’unes 

95 persones, i també 
portem a dia d’avui uns 
110 serveis de suport a 

les persones grans”
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L’Associació d’ITVs proposa ampliar la pròrroga per fer les 
inspeccions fins al setembre
MOTOR / LA VEU 

La crisi sanitària pro-
vocada pel virus Co-
vid-19 que va obligar 

a el govern espanyol a de-
cretar l’estat d’alarma el pas-
sat 14 de març, ha afectat en 
gran mesura a tot el sector 
de l’automòbil, incloses les 
Inspeccions Tècniques de 
Vehicles (ITVs), els terminis 
han quedat suspesos fins que 
finalitzi el confinament per 
coronavirus. Ara, un mes 
i mig després de l’aturada 
obligatòria, el sector d’ITV 
comença a preparar-se per 
tornar a la normalitat i oferir 
aquest servei obligatori tan 
necessari per garantir la se-
guretat viària.
D’aquesta manera, l’Associa-
ció Espanyola d’Entitats Col-
laboradores de l’Administra-
ció en la Inspecció Tècnica 
de Vehicles (AECA-ITV), ha 
presentat als Ministeris d’In-
dústria, Sanitat i Interior, un 
Pla d’Actuació per poder re-
cuperar la normalitat de la 
seva activitat sense que això 
suposi el col·lapse a les esta-
cions d’ITV i contribueixi a 

crear nous focus de contagi 
entre la població a causa de 
l’aglomeració de persones.
I és que tal com revela AE-
CA-ITV, la suspensió dels 
terminis per realitzar la ins-
pecció a causa del tancament 
temporal de les estacions 
d’ITV ha provocat que el 
nombre de vehicles que ha-
vien d’haver passat la seva 
revisió des del 15 de març 
s’hagi anat acumulant fins 
arribar a unes xifres exces-
sivament elevades. És més, 
l’Associació calcula que fins 
el 10 de maig de 2020 va ex-
pirar el venciment d’un total 
de 3.100.000 inspeccions. Si 
a aquesta xifra li sumem les 
inspeccions amb venciment 
al mes de maig estaríem 
davant d’una situació preo-
cupant, ja que hi hauria un 
total de 5.000.000 d’inspec-
cions pendents de realitzar.
“En conseqüència, és indub-
table que, en el moment de 
l’aixecament de l’estat d’alar-
ma, es generaria una gran 
aglomeració de ciutadans 
a les estacions d’ITV. Si, a 
més, afegim que la capaci-
tat d’inspeccions de les es-

tacions d’ITV a Espanya és 
de 1.800.000 revisions a el 
mes, això suposaria multi-
plicar entre 2,8 a 3 vegades 
la capacitat d’inspeccions, el 
que resulta inviable “, explica 
AECA-ITV.
L’Associació també exposa 
la impossibilitat d’obtenir 
equips de protecció per a tots 
els empleats de les estacions 
d’ITV, així com d’establir 

mesures de protecció per a 
tots els usuaris que acudei-
xin a la revisió del seu vehi-
cle. Per això, davant aquesta 
situació, l’única solució via-
ble és establir una pròrroga 
abans que es tornin a obrir 
les estacions d’ITV o que 
finalitzi l’estat d’alarma per-
què els vehicles que els hagi 
vençut la ITV durant el perí-
ode de confinament puguin 
realitzar la revisió de forma 
organitzada i calendaritzada 
en funció de la seva data de 
venciment, de la seva cate-
goria i de el servei que pres-
ten. AECA-ITV insisteix que 
aquesta pròrroga únicament 
s’aplicaria a aquells vehicles 
la inspecció hauria d’haver 
realitzat durant el període de 
confinament.
El Pla d’Actuació que AE-
CA-ITV que s’ha presentat 
als Ministeris d’Indústria, 
Sanitat i Interior, inclou les 
següents propostes:
- Establir una pròrroga ca-
lendaritzada fins al 30 de 

setembre de 2020 per re-
alitzar la Inspecció Tècni-
ca de Vehicles amb data de 
venciment dins el període 
de l’Estat d’Alarma. Segons 
AECA-ITV, aquesta data lí-
mit únicament serà vàlida 
si es torna a posar en marxa 
el servei d’ITV el dia 10 de 
maig de 2020. En cas que la 
reobertura del servei es re-
tardi més enllà del dia 10 de 
maig, el termini límit hauria 
de ampliar-se.
- Establir unes mesures for-
matives excepcionals per 
disposar de personal tècnic 
necessari i fer front a el gran 
nombre de revisions requeri-
des.
- Modificar alguns dels punts 
de les inspeccions tècniques 
que es realitzen a l’interior 
dels vehicles per respectar el 
distanciament social i evitar 
el contacte entre persones.
- Ampliar els horaris d’aten-
ció a el públic perquè l’aten-
ció a l’usuari sigui àgil, cor-
recta i segura.

PLANXISTERIA GELABERT S.L.PLANXISTERIA GELABERT S.L.
Tel.93 803 21 98

www.planxisteriagelabert.com

C/ Gaspar Camps, 31 08700 Igualada

info@planxisteriagelabert.com

C/Alemanya, 14 Nau-3 · Nau-3 · Pol. Ind. Les Comes · IGUALADA
T/F: 93 804 44 53 · Mòbils: 689 922 148 · 619 480 817

l’especialista pel teu vehicle
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MOTOR / LA VEU 

Durant el temps que 
duri l’estat d’alarma 
hem de recórrer a 

utilitzar el nostre vehicle no-
més per als desplaçaments 
essencials. A hores d’ara, i 
amb la reducció d’aquestes 
activitats, pràcticament per 
anar a fer la compra, a la 
farmàcia o davant una emer-
gència sanitària. I tot i així, 
és obligatori anar als esta-
bliments més propers, per 
tant, en moltes ocasions ni 
tan sols haurem d’utilitzar el 
nostre vehicle.
Aquesta inactivitat pot pas-
sar factura a un element clau 
com és la bateria de l’auto-
mòbil. Sobretot si és antiga. 
L’antiguitat del component 
és un factor important a te-

nir en compte, el mateix pas-
sa amb l’antiguitat del cotxe. 
Encara que estigui aturat, el 
vehicle consumeix un mí-
nim d’electricitat pels moni-
tors i sensors, així com per la 
inèrcia química.
Un mètode curt i sa perquè 
la bateria es descarregui pot 
ser desconnectar els borns 
mentre duri el confinament. 
Però s’ha de vigilar perquè 
en alguns vehicles moderns, 
això provocarà que es des-
configuri el sistema elec-
trònic. Requerirà ficar un 
codi que es pot consultar al 
manual de el vehicle. Una 
altra idea. Si no podem treu-
re-ho, l’encenem en parat 
posant la primera i traient el 
fre de mà. La càrrega òpti-
ma de la bateria es fa a 2.000 
RPM.

El que no s’hauria de fer 
és anar a fer un tomb amb 
el vehicle sense la intenció 
d’anar en lloc. Correm el 
risc de rebre una multa si 
no som capaços de justifi-
car el nostre desplaçament, 
amb sancions que van dels 
601 euros en amunt. L’ideal 
seria engegar el vehicle un 
cop per setmana, al ralentí, 
perquè així també entrin en 
funcionament els elements 
mecànics.

Cotxes elèctrics
N’hi haurà prou amb uns 10 
minuts per mantenir activa 
la pila. Podem moure cap 
endavant o cap enrere. Sem-
pre en llocs ventilats. Així 
evitarem trobar-nos el fatal 
desenllaç quan haguem de 
fer-lo servir de nou, bé amb 

Com evitar que la bateria del cotxe es descarregui 
durant tenint el cotxe aturat una temporada

PNEUMÁTICS
MANTENIMENT

ALINEACIÓ-DIRECCIÓ
FRENS, OLI, FILTRES

TUBS D’ESCAPAMENT

Churruca, 22 / Argentina, 19
Vilanova del Camí

pneusvilanova@yahoo.es
Tel. 93 806 30 82

640 21 73 50

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch

Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ
93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer

Ctra. de Valls, 70-72 ·  Sta. Mgda. de Montbui
Tel.  93 803 20 66   · taller@autoreparacionesagustin.com 

SERVEI DE RECOLLIDA A DOMICILI

la finalitat de l’estat d’alarma, 
o davant d’una urgència. Un 
altre recurs útil és un man-
tenidor de bateria. La seva 
missió és mantenir una pila 
que ja tingui una mica de 
càrrega. Tot i que en alguns 
casos poden exercir de carre-
gadors lents.
En el cas d’un vehicle elèc-
tric, no cal mantenir-lo en-

dollat   tot el temps ni tampoc 
tenir-lo a el 100%. Per activar 
el sistema, l’ideal és encen-
dre el climatitzador. Els nous 
vehicles electrificats tenen 
un sistema de gestió amb el 
que mantenen la bateria en 
el punt òptim de càrrega. En 
cas de no disposar d’aquest 
sistema, el recomanable és 
utilitzar la descàrrega lenta.



28 | POSA A PUNT EL TEU COTXE Dijous, 30 d’abril de 2020

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

Estimats clients, esperem tornar a estar a la vostra disposició tan aviat com 
es pugui, adoptant totes les mesures de prevenció per a la vostra seguretat.

MOTOR / LA VEU 

E ls cotxes, les motos i 
pot ser que fins a les 
bicis elèctriques tor·

naran a prendre el protago·
nisme quan s’acabi el període 
de confinament. Gairebé el 
20% dels que anaven a la fei·
na en transport públic can·
viarà els seus hàbits i es de·
cantarà pels mitjans privats 
quan acabi la crisi actual del 
coronavirus. La tercera ona·
da de l’Observatori de Con·
ductors de Reial Automòbil 
Club d’Espanya analitza les 
previsions de mobilitat per 
quan s’aixequi l’estat d’alarma 

palment), i tots ells seguiran 
fent el mateix quan es recu·
peri la normalitat.
L’11% feia servir mitjans de 
transport públics i aquí és 
on es registra el canvi més 
significatiu: vui de cada deu 
mantindran els seus costums 
i dos de cada deu (el 19,8%, 
exactament) han canviat 
d’opinió i preferiran el vehi·
cle privat.

Ús de el cotxe al confina-
ment
La crisi del coronavirus ja ha 
canviat la manera de moure’s 
i sobretot el volum dels des·
plaçaments. El trànsit ha bai·

per davant d’altres com anar 
a la gasolinera (53%), treba·
llar o anar a la farmàcia (39% 
ambdues), o anar a casa de 
familiars grans o dependents 
(22%). Un percentatge baix 
de conductors (un 9%) reco·
neix que ha pujat al cotxe per 
“activitats en què, abans del 
confinament, usava una altra 
forma de desplaçament”.
A l’Observatori criden l’aten·
ció fonamentalment dues 
dades: d’una banda, un 6% 
afirma haver utilitzat el seu 
vehicle per altres motius no 
descrits específicament en el 
reial decret de l’estat d’alar·
ma; de l’altra, i això és el més 

çaments. D’ells, la meitat 
(48,4%) han necessitat de 
l’ajuda d’assistència en car·
retera.

Manteniment de el vehicle
L’Observatori de la RACE as·
senyala també que des que va 
arrencar la quarantena més 
de la meitat dels conduc·
tors ha repostat (53%), un 
43% ha comprovat l’estat de 
la bateria i aproximadament 
un de cada cinc ha revisat la 
pressió dels pneumàtics. Un 
20,6% afirma que no ha rea·
litzat cap operació relaciona·
da amb el manteniment o la 
revisió de el vehicle.

Viatges, escapades i estiu
Les conseqüències del con·
finament es reflecteixen en 

altres respostes dels con·
ductors. Més de la meitat 
(55,5%) ha hagut de cancel·
lar un viatge per carretera. 
D’aquests, la meitat han estat 
desplaçaments de cap de set·
mana, però també vacances 
llargues (32%), viatges de 
treball (17,5%) i reunions i 
esdeveniments familiars (ca·
saments i batejos, entre al·
tres, amb un 14,5% ).
En aquesta situació, només 
un terç s’ha plantejat què 
farà durant les vacances d’es·
tiu. La principal opció és 
passar·les en la seva sego·
na residència (34,4%), però 
també n’hi ha que, tot i no 
haver reservat encara dates 
ni allotjaments, creuen que 
gaudiran de el període esti·
val en algun lloc d’Espanya.

i detecta altra dada rellevant: 
el 25% dels conductors habi·
tuals que arribaven caminant 
a la feina també faran servir 
el seu cotxe per als seus des·
plaçaments laborals des que 
s’acabi el confinament.
Abans de la pandèmia, se·
gons les dades recollides 
per l’informe de la RACE, el 
83,2% dels treballadors ana·
va a la seva feina en vehicle 
privat (cotxe o moto, princi·

xat per sobre del 80% durant 
l’estat d’alarma, però també 
és veritat que molts auto·
mobilistes (encara que sigui 
poques vegades i en viatges 
curts) s’han posat al volant. 
L’Observatori de Conductors 
mostra que el 70% dels en·
questats ha hagut de conduir 
durant el confinament en al·
gun moment.
La causa més comuna ha es·
tat fer la compra (83%), molt 

cridaner, un 3,5% dels con·
ductors afirma haver agafat 
el seu vehicle com a excusa, 
sense cap necessitat real. Si 
s’extrapola aquesta xifra a 
el cens de conductors a Es·
panya, suposa que “més de 
900.000 persones han con·
duït en algun moment sal·
tant·se el confinament”.
El mateix percentatge (3,5%) 
ha patit alguna incidèn·
cia durant els seus despla·

Un 20% de les persones que anaven a la feina amb transport 
públic tenen previst canviar-se al vehicle privat a partir d’ara
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Sis consells per cuidar els pneumàtics 
del nostre vehicle mentre no el fem 
servir

MOTOR / LA VEU 

Aquest període de con-
finament és un bon 
moment per inspec-

cionar un dels elements més 
importants del nostre vehi-
cle, els pneumàtics. Un llarg 
període d’inactivitat també 
pot tenir efectes negatius a les 
rodes, i en conseqüència en la 
nostra pròpia seguretat al vo-
lant.
Aquests són sis consells per 
cuidar els pneumàtics, sem-
pre respectant les mesures de 
les autoritats. Una vegada que 
s’aixequin les restriccions, és 
important visitar un taller es-
pecialitzat per a realitzar una 
revisió per professionals si 
sorgeixen dubtes.

1. Banda de rodament. Com-
proveu el desgast de la banda 
de rodament, si hi ha objectes 
clavats o incrustats, que hau-
ran de retirar-se amb cura en 
cas de pedres, així com talls o 
bonys en els flancs. El dibuix 
del cautxú ha de tenir, com a 

mínim, una profunditat d’1,6 
mil·límetres, encara que és 
convenient no baixar dels 2 
mm.

2. Taps de les vàlvules. Com-
proveu els taps de les vàlvules. 
Aquests, eviten que la brutícia 
i la humitat provoquin pro-
blemes. Substituïu, si és pos-
sible, els que faltin.

3. Augment de la pressió. Re-
visa la pressió dels neumàtics 
i augment-te-la lleugerament 
sobre la pressió estàndard re-
comanada mentre l’automòbil 
estigui immobilitzat, sempre 
i quan es disposi, per exem-
ple, d’un compressor portàtil. 
Això evitarà danys i possi-
bles punts plans. Recorda de 
reajustar la pressió normal al 
tornar a usar el vehicle. Una 
altra alternativa és desplaçar 
mínimament el vehicle, i així 
evitarà el pes sobre la mateixa 
zona del neumàtic.

4. Elevadors en els neumà-
tics. En cas que el vehicle 

hagi d’estar estacionat durant 
un període encara més llarg, 
es pot considerar elevar el 
neumàtics fins que perdin el 
contacte amb el terra. Els ele-
vadors per a neumàtics, que 
minimitzen els punts plans i 
eviten la caducitat prematura, 
són una bona opció.

5. La protecció del garatge. 
Si és possible, aparqui el cot-
xe en un garatge. És el millor 
aliat d’un vehicle. Les con-
dicions més fosques i fredes 
protegiran millor els neumà-
tics. Si l’automòbil està a la 
intempèrie, les cobertes per a 
neumàtics, fetes d’un material 
reflectant d’alumini, són tam-
bé una excel·lent opció per a 
protegir-los de la llum solar i 
altres danys meteorològics.

6. Emmagatzematge. Si té joc 
de pneumàtics de recanvi per 
a la temporada hivernal, as-
segureu-vos que estiguin em-
magatzemats en un lloc fresc, 
sec i fosc, lluny d’olis i dissol-
vents que puguin causar dany.

C/ del Pilar, 48  08710  Sta. Margarida de Montbui
Tel. 93 804 32 43

Tarragona, 151
08784 PIERA (BCN)

T. 93 776 15 44
E-mail:tallerspiera@hotmail.com

Tallers Piera
EuroTaller
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T. 646 271 740
Capacitat de 50 vehicles per dia

Durant l’estat d’alarma oferim 
el servei de desinfecció 

A COST 0

c/ Alemanya, 30 (Polígon industrial Les Comes)
08700 ·  IGUALADA · 93 805 03 87

MOTOR / M. VERGÉS

E l pas del temps fa que 
l’interior dels vehicles 
quedi ple de partí-

cules de pols i brutícia. Per 
crear un interior totalment 
net i deixar el cotxe ben des-
infectat, avui parlarem d’un 
sistema totalment efectiu 
per netejar el nostre cotxe, 
la ozonificació per a cotxes. 
Parlem amb Eduardo Soto, 
propietari del establiment 
Soto Ballesteros S.L.

Què és l’ozó?
L’ozó (O3) és un gas format 
per tres àtoms d’oxigen i 

pament. A més, és inofensiu 
per a les persones.”
Què és la ozonificació per 
a cotxes i quins són els seus 
avantatges?
La ozonificació per a cotxes 
és un mètode barat i eficaç 
per netejar els nostres vehi-
cles d’una forma definitiva. 
El sistema utilitza com a 
base l’ozó, un gas que té unes 
propietats beneficioses molt 
interessants ja que actua 
com a desinfectant i té un 
efecte refrescant en l’ambi-
ent. A més, desodoritza i és 
capaç d’eradicar males olors 
i difícils d’eliminar com el 
tabac, floridura, humitat, 

hicles que ho requereixin”. 
Soto també explica que en 
aquesta gasolinera tenen 
capacitat per fer la desinfec-
ció amb ozó de 50 vehicles 
cada dia. 

Per què és útil la desinfec-
ció amb ozó?
Les substàncies i partícu-
les existents a l’interior del 
nostre cotxe s’enquisten i 
són difícils de treure ja que 
al ser habitacles tancats ro-
manen a l’interior durant 
molt de temps. Per això, per 
reduir la càrrega ambiental 
i la contaminació de l’aire, 
un mètode efectiu és l’ús de 

nint en compte els avantat-
ges de l’ús de l’ozó.
Tot i que actualment, per 
l’emergència sanitària a la 
gasolinera no ofereixen el 
servei de neteja a fons de 
l’interior del cotxe, quan es 
torni a la normalitat, igual 
que ja es feia abans d’aquesta 
crisi sanitària, les gasoline-
res tornaran a oferir aquest 
servei.
Així doncs, entre tots els 
avantatges de l’ús de l’ozó 
per a desinfectar els nostres 
vehicles, hi trobem la reno-
vació de l’aire de l’interior 
de el vehicle a l’actuar com a 
mètode d’oxigenació i efecte 
desinfectant, ja que l’ozó és 
capaç d’eliminar gèrmens i 
bactericides. A més, la ne-

teja amb ozó també permet 
que marxin les males olors 
de l’interior del vehicle. 
Gasolineres Meroil i Preu 
Just
A més de la gasolinera Me-
roil – Fer dissabte del carrer 
Alemanya, 30, la que ofereix 
el servei de desinfecció de 
l’interior dels vehicles amb 
ozó i també servei de túnel 
de rentat i servei de nete-
ja interior, Soto Balleste-
ros té una altra gasolinera 
Fer PreuJust també al car-
rer Alemanya d’Igualada, 
però en aquest cas està en 
al número 3. Aquesta sego-
na gasolinera també permet 
el rentat del cotxe, però en 
aquest cas només a l’exterior 
a través d’espai d’autoservei.

causa de la gran inestabilitat 
de la seva estructura mole-
cular es descompon en un 
ió d’oxigen (O) i una molè-
cula d’oxigen (O2), el qual 
té propietats desinfectants. 
És 3.000 vegades més eficaç 
que el clor i 7.000 vegades 
més eficaç que el lleixiu. 
L’ozó és un potent germici-
da i destrueix tot tipus de 
bacteris, virus i fongs no 
permetent el seu desenvolu-

olors d’animals, etcètera. En 
una de les dues gasolineres 
que tenen a Igualada, en 
concret la del carrer d’Ale-
manya, 30, ofereixen aquest 
servei de desinfecció de l’in-
terior del vehicle amb ozó. 
El seu responsable, Eduard 
Soto, ens explica que “actu-
alment, durant l’estat d’alar-
ma, oferim aquest servei de 
desinfecció per ozó total-
ment gratuït  a tots els ve-

la ozonificació per a cotxes. 
Per netejar el teu cotxe, el 
sistema de l’ozó utilitza un 
canó d’ozó que deixa el teu 
cotxe net per dins en qüestió 
de minuts. Segons ens expli-
ca Eduard Soto, amb qüestió 
de 10 minuts, un cotxe d’un 
tamany normal pot estar 
deinfectat. Si es tracta d’una 
furgoneta, per exemple, po-
drien ser uns 20 minuts, un 
temps més que raonable te-

La desinfecció dels vehicles amb ozó, un mètode molt efectiu 
per eliminar bacteris i també les males olors
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El Govern ajorna el cobrament de 
l’impost per vehicles contaminants 
fins al 2021

MOTOR / LA VEU 

El Govern ha decidit 
ajornar el cobrament 
de l’impost per emis-

sions de gasos contaminants 
corresponents al 2019 i al 
2020 i no el liquidarà fins al 
2021. Així ho ha acordat en la 
reunió del Consell Executiu 
d’aquest dimarts. La Generali-
tat considera que cal retardar 
el cobrament d’aquest tribut i 
la publicació dels padrons a 
causa de la pandèmia de co-
vid-19. Així doncs, el padró 
provisional de turismes i fur-
gonetes que s’havia de publi-
car el maig es donarà a conèi-
xer el novembre, i el definitiu 
passarà del setembre al març 
de l’any vinent, mentre que el 
de motocicletes es publicarà 
provisionalment l’octubre del 
2021 i definitivament el febrer 
del 2022.
És precisament aquest canvi 
en els padrons de vehicles el 

que comportarà la modifica-
ció del període de liquidació 
de l’impost. Les quantitats 
meritades al 31 de desembre 
del 19, que en el cas de turis-
mes i furgonetes calia abonar 
a partir de l’1 de novembre 
d’aquest 2020, passaran a co-
brar-se a partir del 16 de maig 
del 2021, mentre que les liqui-
dacions que meritaven aquest 
31 de desembre, que ja inclo-
uen les motocicletes, tindran 
un període d’ingrés volunta-
ri entre l’1 i el 20 d’abril del 
2022.

S’ajorna el cobrament de 
l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica
La Diputació de Barcelona 
transferirà en els propers dies 
50 milions d’euros als ajunta-
ments per fer front a la man-
ca d’ingressos derivada de la 
crisi del coronavirus, segons 
ha indicat en un comunicat. 
En concret, es transferiran els 

diners a l’Organisme de Ges-
tió Tributària per a bestretes 
i avançaments. La injecció 
permet pal·liar els efectes 
de la crisi als ens locals, que 
fins a nou avís no cobren tri-
buts. De fet, atesa la situació 
excepcional, la Diputació de 
Barcelona manté aturada la 
recaptació executiva, i no dic-
ta provisions de constrenyi-
ment, diligències d’embarga-
ment ni altres actuacions amb 
els tributs en què té delegada 
la recaptació.
D’altra banda, en compliment 
del decret del govern espa-
nyol 8/2020, s’han ampliat 
els terminis de pagament de 
les properes liquidacions de 
tributs, com l’Impost de Béns 
Immobles o l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecà-
nica, fins al mes de juny. Si 
la suspensió de cobrament 
s’allarga més, la Diputació 
farà una nova transferència 
als ajuntaments.

Reparació i diagnosi de tot tipus de vehicles
turismes i industrials.
Disposem  d’avançades màquines de diagnosi 
BOSCH i BERTON
i personal altament qualificat.
Fent la revisió amb nosaltres no perds la garantia.

Carrer La Pau, 10   ·  Santa Margarida de Montbui
Tel. 93 803 59 74  ·  655 871 177    

Reparació d’Automòbils Bòria  ·  jboria@hotmail.com

AUTO PLANS D’ARAU, S.L.
Taller de reparació d’automòbils

c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)

Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com

El teu taller de confiança!

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) 
Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Mecànics en general de totes les marques,
i tècnics especialistes en BMW i Mini

Av. Països Catalans, 32   ·   08700   ·   Igualada (BCN)  
  Tel. 626 82 98 98   ·   domingotallers@gmail.com

Estructures metàl·liques, 
construcció i reparació de 

maquinària, fabricació 
de portes correderes, 

treballs en alumini, inox. 
i ferro.
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REDACCIÓ / LA VEU 

Si tenim una moto i 
l’hem de tenir parada 
durant un llarg període 

de temps, com pot ser aquest 
que estem vivint, és necessari 
seguir una sèrie de consells 
perquè quan la tornem a ne-
cessitar s’engegui i funcioni 
amb plena normalitat.
El primer de tot serà bus-
car un lloc net, sec i amb 
una temperatura mitjana 
per guardar la moto durant 
aquest llarg període sense ús. 
A no ser que sigui una zona 
aïllada o poc transitada, no 
recomanem mai deixar-la al 
carrer, ja que està exposada 
a les inclemències del temps 
i al vandalisme. La pluja pot 
rovellar els components me-
tàl·lics, el sol pot cremar els 
plàstics i pintures, i les baixes 
temperatures poden ser fatals 
per a elements com la bateria.
El millor és guardar-la en un 
garatge net i lliure d’humitats 
per evitar tot el que s’ha dit 

anteriorment. A més, seria 
molt convenient tapar-la amb 
una funda transpirable que 
impedeixi que es condensi la 
humitat, evitant la corrosió 
dels components metàl·lics.
Com en el cas dels cotxes, 
el primer que pateix en una 
moto sense ús és la bateria, 
per la qual cosa hauríem 
primer de tot retirar-la o, 
al menys, desconnectar-la. 
D’aquesta manera evitarem 
aquest consum “fantasma” 
generat per petits compo-
nents com el rellotge de la 
instrumentació, i que al cos-
tat d’altres “fugues” pot fer 
que s’esgoti en pocs dies.
També és recomanable en les 
motos mantenir el dipòsit de 
combustible el més ple possi-
ble, sobretot si estarà parada 
molt de temps. D’aquesta ma-
nera evitarem que es puguin 
oxidar les parets de l’interi-
or del dipòsit i no correrem 
el risc de quedar-nos sense 
benzina si n’hem deixat poca 
i s’ha evaporat amb el pas el 

temps.
Els pneumàtics perden més 
aire quan estan aturats que 
quan es mantenen rodant, de 
manera que abans de deixar 
la moto quieta un llarg perí-
ode de temps és recomanable 

inflar una mica més del que 
indica el fabricant. Però en-
cara que fem això, si hem de 
tenir la moto inactiva molt de 
temps, el millor és tornar a 
inflar-los cada mes o dos me-
sos amb un inflador portàtil 

Si hem de tenir la moto parada un temps, millor 
prendre algunes precaucions

per evitar deformacions de 
les gomes.
També és recomanable que la 
moto reposi sobre el cavallet 
central i no sobre la pota de 
cabra. D’aquesta manera fa-
rem que les rodes pràctica-
ment es mantinguin a l’aire 
i no estaran sotmeses al pes 
de la moto, evitant així que 
quedin planes allà on estan 
en contacte amb el terra. El 
cavallet central també alleuja 
els amortidors d’aquesta càr-
rega.
Finalment, no estaria de 
més sotmetre les peces mò-
bils de la moto com les lle-
ves, els frens, les palanques, 
o els cables d’embragatge, a 
un tractament de lubricació 
mitjançant un esprai específic 
perquè no s’endureixin amb 
el pas dels dies. La cadena 
també podria patir gripatges, 
per la qual cosa ha de ser de-
gudament greixada i si pot 
ser tibada per a un correcte 
funcionament quan tornem a 
utilitzar la moto.

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
"OZONO" PER a VEHICLES, 
MARXEN TOTES LES OLORS

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de La Po-
bla de Claramunt, du-
rant el mesos de març 

i abril  ha estat treballant en 
la validació de les propostes 
presentades pels  poblatans i 
poblatanes.
Un equip tècnic i polític ha 
establert quines propostes són 
vàlides i quines no i es proce-
deix a calcular el cost aproxi-
mat de les vàlides. 
Un cop tancada tota la valida-
ció es realitzarà un informe a 
tota la població  on s’explicarà 
el resultat de forma totalment 
detallada de totes les propos-
tes presentades.
En l’actualitat , la fase de prio-
rització de propostes,  després 
de reflexionar-hi molt, s’ha 
decidit no dur-la a terme per 

diferents motius: 
Degut a la situació de confina-
ment que està vivint el muni-
cipi de la Pobla de Claramunt, 
provocat per l’epidèmia del 
coronavirus SARS-CoV-2, fa 
impossible realitzar una sessió 
presencial  inicialment plante-
jada en la fase de priorització. 
I també donat que han que-
dat un número força reduït de 
propostes vàlides i s’ha cregut 
oportú de donar l’oportunitat 
a totes  les propostes vàlides 
per ser votades, sempre sota 
criteris de benefici global.

L’Ajuntament de la Pobla 
avança en el  procés de 
Pressupostos Participatius

CALONGE DE S. / LA VEU 

El castell de Mirambell, 
catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Na-

cional, es va aixecar als vol-
tants del 1039 com a lloc de 
guaita, tot aprofitant-se de 
les característiques topogrà-
fiques que l’emplacen.
Als nostres dies només n’han 
quedat unes restes consis-
tents en tres murs que for-
maven part del perímetre 
exterior d’aquest.
Actualment el pujol, on es 
situen les restes del castell, 
acull un dipòsit d’obra en 
superfície que permet l’abas-
tament d’aigua dels habitants 
del nucli de Mirambell. La 
construcció d’aquest dipò-
sit, fa una trentena d’anys, 
va comportar l’enderroc d’al-
guns dels murs que confor-

Finalitzades les obres de consolidació i adequació de les 
restes del castell de Mirambell

Un cop tancada tota la 
validació es realitzarà 

un informe a tota la 
població per explicar el 

resultat

entre l’any 2014 i 2015 es 
van realitzar una sèrie d’in-
tervencions destinades a 
l’adequació de l’accessibili-
tat per a vianants a l’entorn 
immediat del castell de Mi-
rambell. Aquestes actuacions 
van consistir en la millora de 
l’accés al recinte mitjançant 
l’execució d’escales, la ins-
tal·lació de baranes per a la 
protecció, així com l’adequa-
ció de la pavimentació mit-
jançant l’aportació de sauló 
a l’esplanada superior per tal 
de facilitar-hi el trànsit de vi-
anants.
L’any 2018 es va elaborar l’es-
tudi arqueològic de les restes 
del castell, pas previ per a la 
definició de les intervenci-
ons de consolidació i ade-
quació de les restes del Cas-
tell de Mirambell.
Recentment s’han realitzat 

les actuacions de consolida-
ció i adequació les quals han 
consistit en: la consolidació 
de paraments, de l’antic por-
tal i de la finestra; el rejuntat 
i el coronament de murs; la 
delimitació del contorn i pro-
tecció dels elements d’interès 
interiors; la pavimentació i 
l’execució d’una passarel·la; i 
l’adequació de la zona de pas 
interior i d’un pas perimetral 
extradós de murs.
L’actuació ha tingut un cost 
de 65.000 euros i ha estat fi-
nançada en la seva totalitat 
per la Diputació de Barcelo-
na i la Generalitat de Catalu-
nya.
Acabades les fases de conso-
lidació i adequació de les res-
tes del castell de Mirambell, 
l’Ajuntament està treballant 
per dur a terme la museïtza-
ció del castell de Mirambell.

maven aquest castell i que 
encara es trobaven parcial-
ment drets, així com la des-

trucció d’altres elements sin-
gulars que en formaven part.
Durant el període comprès 

MASQUEFA / LA VEU 

Aquesta setmana 
l’Ajuntament de 
Masquefa ha inici-

at el repartiment de mas-
caretes de protecció contra 
la Covid-19 entre tots els 
infants del municipi entre 
els 4 i els 14 anys. L’entrega 
d’aquest material arriba un 
cop el Govern de l’Estat ha 
aprovat des del 26 d’abril la 
sortida al carrer dels menors 
de 13 anys durant una hora 
al dia acompanyats d’un 
adult del seu nucli familiar.
En aquest sentit, el consis-
tori obsequiarà des d’aquest 
dilluns 27 d’abril a tots els 
infants masquefins nascuts 
entre els anys 2006 i 2016 
amb una mascareta de pro-
tecció per tal que se la pu-
guin equipar durant les 
sortides autoritzades que 
realitzin a la via pública du-
rant l’estat d’alarma; i poder 
evitar, així, desplaçaments 
innecessaris per anar a ad-
quirir-les.
El repartiment d’aquest ma-
terial anirà a càrrec de la 
Brigada Municipal -en el cas 
de la Beguda Alta el reparti-
ment el farà l’Agent Cívic- i 
es realitzarà presencialment 
en cada domicili respectant 
en tot moment el distancia-

ment social i les mesures hi-
gièniques, de protecció i de 
seguretat establertes. A més, 
cada mascareta anirà acom-
panyada d’un document 
signat per l’alcalde de Mas-
quefa, Xavier Boquete, i un 
llistat amb les principals ins-
truccions i recomanacions 
per a l’ús de les mascaretes.
L’entrega d’aquestes masca-
retes als infants entre els 4 
i els 14 anys, finalment, ha 
estat possible gràcies a la 
col·laboració de diferents 
empreses masquefines, a qui 
el consistori els hi agraeix i 
posa en valor el seu gest al-
truista.

L’Ajuntament també garan-
teix mascaretes als majors 
de 65 anys
Un dels principals grups de 
risc i de més vulnerabilitat 
de la pandèmia de la Co-
vid-19 són les persones ma-
jors de 65 anys. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Mas-
quefa també va dur a terme 
al llarg de la setmana pas-
sada a través de la Brigada 
Municipal -en el cas de La 
Beguda Alta el repartiment 
el va realitzat l’Agent Cívic- 
el repartiment de mascare-
tes reutilitzables i de roba 
de protecció contra el coro-
navirus entre tots els veïns 

majors de 65 anys.

Continua el repartiment 
de mascaretes a les farmà-
cies
Mentrestant, des del passat 
20 d’abril les farmàcies de 
tota Catalunya posen a dis-
posició de tota la població 
mascaretes sanitàries de tei-
xit de tres capes, reutilitza-
bles, i amb una capacitat de 
filtre superior al 98%. Per 
adquirir-les cal presentar la 
targeta d’identificació sani-
tària. La primera mascareta 
és gratuïta; mentre que les 
següents costen 0,76€.

Crida a la responsabilitat in-
dividual
L’Ajuntament de Masquefa, fi-
nalment, fa una crida als veïns 
a fer un ús responsable i ade-
quat de tot el material sanita-
ri de protecció, a complir les 
mesures de confinament i les 
restriccions de mobilitat, i a 
respectar les mesures establer-
tes per a la sortida dels infants 
al carrer.
Per a qualsevol necessitat re-
lacionada amb el coronavirus 
els veïns poden adreçar-se de 
dilluns a divendres, de 08 h 
a 15 h, als telèfons de les ofi-
cines de l’Ajuntament (93 772 
50 30) o de la Policia Local 
(93 772 60 25).

L’Ajuntament reparteix mascaretes 
entre els infants i els majors de 65 anys
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CAPELLADES / LA VEU 

Ara mateix sembla que 
gairebé tot està aturat 
per l’actual situació 

sanitària, però hi ha coses que 
es poden continuar treballant. 
Aquest és el cas de la prepara-
ció de Capellades com a des-
tí Biosphere. De fet, durant 
aquests dies s’ha fet formació 
online per avançar en aquesta 
matèria i tenir-ho tot a punt.
Aquesta Certificació Biosphe-
re Destination (BD) acredita 
el compromís per la sosteni-
bilitat turística i dóna fe que 
Capellades compleix amb els 
criteris, indicadors i millors 
pràctiques establerts, fet que 
dóna la garantia que som una 
destinació turística preocupa-
da pel medi ambient i la soste-
nibilitat.

El treball s’ha fet de manera 
coordinada amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, Anoia 
Turisme, dins la marca“Paisat-
ges Barcelona”i el suport de la 
Diputació de Barcelona.
L’adhesió al compromís im-

Sessió virtual de formació Biosphere a 
Capellades

plica assumir els principis de 
gestió sostenible, desenvo-
lupament econòmic i social, 
conservació i millora del pa-
trimoni cultural, conservació 
ambiental, qualitat i seguretat 
i implicació del visitant.

CAPELLADES / LA VEU 

La Biblioteca El Safareig 
de Capellades ha rebut 
aquests dies una sub-

venció de 6.000 euros de la 
Generalitat de Catalunya per 
a la compra de nous llibres.
Aquests diners serviran per 
ampliar més encara el fons 
de la col·lecció de la Biblio-
teca amb molts volums nous 
de temàtiques ben diferents. 

S’ha pogut comprar novel·les, 
infantils, llibres de viatge, de 
cuina...
Enguany, tot i que les biblio-
teques resten encara tancades 
i sense data de reobertura, 
s’ha decidit avançar la com-
pra i no repartir-la al llarg de 
l’any com en altres ocasions, 
amb la intenció d’ajudar a pal-
liar la difícil situació del món 
editorial català pprovocada 
pel COVID-19.

La Biblioteca rep una 
subvenció de 6.000 euros

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Ca-
pellades dóna suport 
a les escoles de la vila 

en aquest moment difícil on 
l’accés a les xarxes i les eines 
informàtiques 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 
coordinació amb els cen-
tres educatius, està reforçant 
el suport inicial que ha de-
senvolupat el Departament 
d’Educació de la Generalitat. 
Així, els alumnes que no te-
nen accés a connexió o a dis-

positius informàtics, reben 
el material en paper, perquè 
els alumnes puguin seguir les 
activitats que el professorat 
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, 
valora com «són moments 
difícils 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. Tan-
mateix, des de l’àrea seguim 
treballant perquè aquest su-
port no sigui momentani sinó 
que estem explorant propos-
tes i polítiques que puguin ser 
sostingudes en el temps i aju-
din a minvar desigualtats».

Suport educatiu a les 
famílies capelladinesCAPELLADES / LA VEU 

Set setmanes després de 
l’inici de la crisi socio-
nanitària, la situació a 

la Fundació Consorts Guasch 
sembla una mica més estabi-
litzada.
Els testos realitzats de Covi-
19 a la Residència Consorts 
Guasch han identificats com 
a positius tan sols a una per-
sona, que segueix aïllada. La 
resta de residents aniran sor-
tint progressivament de la 
zona d’aïllament, mantenint 
encara les mesures preventi-
ves de confinament respecte 
l’exterior.
La millora de la situació del 
centre ha permès que els avis 
i les àvies canviïn les rutines 
severes d’aïllament que s’ha-
vien estipulat aquestes setma-
nes amb ple auge de la pan-
dèmia pel coronavirus. De 
mica en mica, amb el suport 
de l’equip tècnic i les gero-
cultores, i amb supervisió de 
l’equip mèdic del centre i el 
control del personal sanitari 
del CAP-Capellades-Piera, 
que manté les visites en dies 
alterns, han pogut reprendre 
algunes de les activitats habi-
tuals. 
Aquestes activitats, tot i no 
ser les habituals que es feien, 

si que s’han començat a fer 
passejades per les terrasses i 
jardí, gimnàstica, jocs de tau-
la i manualitats amb el suport 
de l’educadora social i les ge-
rocultores. Les vídeotrucades 
amb les famílies també han 
esdevingut un pilar en les ru-
tines diàries i en la nova nor-
malitat del centre. Tant unes 
com les altres afavoreixen la 
socialització de les persones 
residents a la Fundació Con-
sorts Guasch.
Passat el primer tram d’aques-
ta crisi sanitària sense prece-
dents, la Fundació lamenta el 
decés de 28 persones, mal-
grat que la situació comença 
a semblar estabilitzada. això, 
tanmateix, obliga a mantenir 

les precaucions, com la d’evi-
tar les visites de personal ex-
tern a la Fundació.
Una vegada, més agraïm 
enormement la vocació de 
servei dels professionals del 
centre, la professionalitat 
dels professionals de la salut, 
de les autoritats locals, de les 
famílies i dels veïns i veïnes 
de Capellades que han fet 
costat a la residència al llarg 
d’aquestes setmanes en cir-
cumstàncies tan excepcionals 
i doloroses.
Volem recordar que la crisi 
no ha acabat i cal seguir man-
tenint el confinament, evitar 
contactes innecessaris i man-
tenir totes les mesures d’higi-
ene i prevenció.

La Fundació Consorts Guasch només 
manté una persona en aïllament per 
Covid-19
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Del 8 al 21 d’abril es 
va desenvolupar al 
perfil d’Instagram 

de La Torre de Claramunt, en 
col·laboració amb el Depar-
tament de Joventut del Con-
sell Comarca, Anoia Jove, un 
concurs de fotografies poc 
usual, engrescador i alhora, 
molt participat, que va reunir 
en 7 dies, més de 550 visites al 
perfil oficial de l’ajuntament.
Sota el títol “Fotografia des de 
la finestra”, el concurs dema-
nava als seguidors i usuaris 
de la xarxa que, des del ma-
teix dimecres 8 d’abril envi-
essin fotografies de La Torre 
de Claramunt fetes des de 
les finestres de les cases i pi-
sos. La proposta volia fer més 
amè el confinament i oferir 
nous punts de vista i noves 

formes de veure La Torre de 
Claramunt.
A partir del 14 i fins el passat 
dimarts 21 d’abril es van pen-
jar les 27 imatges participants 
i per votació popular, la gua-
nyadora va ser Judit Fernàn-

El concurs “Fotografia des de la 
finestra” de la Torre reuneix més de 
550 visites a les xarxes socials

dez, amb una vista del con-
junt del castell de La Torre de 
Claramunt i el campanar bar-
roc de l’església de Sant Joan 
Baptista a contrallum. La 
imatge va aconseguir un total 
de 122 vots entre els visitants.

MASQUEFA / LA VEU 

En aquest moment d’es-
pecial necessitat, aflora 
la part més humana de 

les empreses, i es vol col·labo-
rar donat suport a projectes i 
iniciatives solidàries. Sabem 
que la situació econòmica és 
fràgil per a molts de nosal-
tres, per això, proposem que 
un gest senzill i habitual dins 
de l’activitat industrial, com 
és la recuperació dels palets, 
es tradueixi en donacions 
econòmiques a favor de la 
lluita contra la Covid- 19.
En Transpal de GrupTranpal 
ens unim a la lluita contra la 
Covid-19 posant en marxa 
una campanya solidària en 
què les empreses que vulguin 
participar, podran realitzar 
una donació amb una senzilla 
acció: reciclant els seus palets. 
Volem fer partícips d’aquesta 
iniciativa a tots els nostres 
clients, i altres empreses que 
es vulguin sumar, de mane-
ra que podran decidir quina 

quantitat desitgen aportar de 
l’import de les recollides de 
palets que els realitzem du-
rant els mesos d’abril i maig.
La donació total es destinarà 
íntegrament a la campanya de 
donació del Col·legi de Met-
ges de Barcelona (COMB) 
per a la recaptació de fons i 
material per lluitar contra la 
pandèmia de la Covid-19
La iniciativa consisteix que 
del valor de palets que reci-
clem durant aquest període, 
nosaltres afegirem un 10% 
que anirà destinat a donació. 
Els nostres clients, i altres 
empreses que se sumin a la 
campanya, col·laboren apor-
tant un altre 10%, o la quan-
titat que considerin, de la va-
lorització dels palets recollits 
durant aquest període.
Si les empreses ja estan com-
promeses ambientalment re-
ciclant els seus residus, ara 
amb un únic gest contribu-
eixen socialment de manera 
doble: sostenibilitat i lluita 
contra el Covid-19.

Transpal posa en marxa 
una campanya solidària

PIERA / LA VEU 

Des de la regidoria 
d’Educació de l’Ajun-
tament de Piera 

s’han organitzat quatre càp-
sules formatives gratuïtes que 
tenen per objectiu orientar i 
ajudar les famílies per afron-
tar aquests dies de confina-
ment. 
- Dijous dia 30 d’abril, a les 18 
h: Acompanyament a l’in-
fant en època de Covid-19. 
La sessió anirà a càrrec d’Ana 
García i pretén parlar de com 
afrontar les dificultats amb 
que es poden trobar les famí-
lies tant durant l’estada a casa 
com posteriorment, en l’etapa 
de desconfinament. Les emo-
cions, els vincles o la conci-
liació familiar són només al-
guns exemples dels temes que 
es tractaran. 
- Dimarts dia 5 de maig, a 
les 18 h: L’alimentació sana 
pels fills, és possible i fàcil. 
En aquesta xerrada l’especi-
alista en alimentació saluda-
ble, mestra i mare de família, 
Astrid Barqué, explicarà de 
manera pràctica i resumida 5 
trucs per fer l’alimentació de 
casa més saludable. 
- Dijous dia 7 de maig, a les 
18h: Els adolescents i la con-

vivència familiar durant el 
Covid-19. Amb l’Ana García 
s’abordarà l’adolescència des 
d’una perspectiva psicolò-
gica, facilitant informació i 
recomanacions per a poder 
millorar la convivència i el 
benestar de la família. 
- Dimarts dia 12 de maig, a 
les 18 h: Practicar activitat 
física amb els petits a casa: 
idees pràctiques i possibles. 
L’Astrid Barqué és llicenciada 
en ciències de l’esport, mestra 

A Piera, suport a les famílies per 
afrontar els dies de confinament

i mare i en aquesta xerrada 
explicarà perquè cal donar 
importància a fer esport en 
família, i resoldrà com po-
dem fer-ho amb idees pràcti-
ques que es poden dur a ter-
mes en el dia a dia. 
Aquestes formacions seran 
gratuïtes i requereixen d’ins-
cripció prèvia online al web 
municipal. Un cop inscrits, 
rebreu un missatge amb les 
indicacions a seguir el dia de 
la formació.HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Mentre dels Hostalets 
de Pierola proposa 
fer un llibre digital 

a través dels dibuixos fets des 
del confinament d’aquests dies. 
Obert a totes les edats, especi-
alment als més petits de casa, 
es tracta de dibuixar un lloc, 
aspecte o concepte que tingui a 
veure amb el poble i que sigui 
especial per a vosaltres. Imat-
ges, textos i frases que queda-
ran com a testimoni.
Mentre duri el confinament 
i amb l’objectiu de compartir 
allò que ara mateix no podem 
pel fet d’estar tancats a casa, la 
regidoria de Comunicació pro-
posa que, grans i petits, en for-
mat digital o pintat a mà, facin 
un dibuix d’aquell aspecte dels 
Hostalets de Pierola que, en 

aquests moments, troba a fal-
tar, li agrada o simplement hi 
pensa d’una manera especial. 
Totes les imatges es publicaran 
en un llibre digital i se’n farà 
un recull també en un àlbum 
al Flickr municipal i també po-
den ser un poema o un escrit.
Per participar-hi només cal en-
viar el dibuix amb el nom, títol 
o comentari en format digital 
al correu electrònic comunica-
cio@elshostaletsdepierola.cat 
indicant «Dibuix» a l’assumpte. 
Si la imatge és feta a mà la po-
deu escanejar o, simplement, 
fotografiar des del mòbil el més 
centrat possible i quedarà digi-
talitzada. El termini acabarà 
quan finalitzi el confinament 
però, a mesura que arribin els 
dibuixos i textos del concurs 
literari, els anem publicant a 
continuació.

Dibuixos dels Hostalets 
des del confinament
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L ’equip de govern de 
l’Ajuntament de Cas-
tellolí ha decidit pos-

posar la Festa Major que 
s’havia de celebrar els dos 
primers caps de setmana del 
mes de maig i traslladar la 
majoria dels actes a la Fes-
ta Major del barri de Sant 
Feliu de la Vall, que tin-
drà lloc la darrera setmana 
d’agost. L’únic acte que sí 
que es manté i se celebrarà 
diumenge 10 de maig és la 
Missa, tot i que tindrà un 
format telemàtic a causa de 
la situació de confinament 
i les restriccions establertes 
per l’estat d’alarma.
Castellolí celebra cada any 
la seva Festa Major de Maig 
en honor a la Mare de Déu 
del Roser, i enguany tenia 
un farcit programa d’actes 
que arrencaven el proper 
divendres 1 de maig amb la 
Tuga Trail, una cursa amb 
la participació de prop de 
1.500 corredors d’arreu que 
després d’onze anys d’exis-

tència enguany s’ha hagut 
de suspendre a causa de la 
pandèmia de la Covid19.
A més de la Tuga, també es-
tava previst celebrar diver-
sos actes la primera quinze-
na de maig com l’arrossada 
popular; tots aquests actes 
es traslladen al darrer cap de 
setmana d’agost que és quan 
se celebrarà la Festa Major 
del barri de Sant Feliu de la 
Vall, i se sumaran a la tradi-
cional cantada d’Havaneres 
i a la Sardinada del barri que 
des de fa una colla d’anys 
atrau molts veïns de Caste-
llolí i d’arreu de la comarca. 
Tot plegat amb l’objectiu que 

L’Ajuntament de Castellolí trasllada la 
Festa Major a finals d’agost

la festa de Sant Feliu adqui-
reixi més rellevància que 
mai i un significat especial 
com a cloenda de l’estiu.
El regidor d’Esport i Festes 
de l’Ajuntament de Castellolí, 
David Arana, explica: “espe-
rem que d’aquí a tres mesos 
la situació haurà millorat, 
estarem en un escenari dife-
rent i podrem fer una festa 
amb molt contingut, variat i 
que no deixarà de sorpren-
dre a tothom”. El regidor 
també ha posat l’èmfasi en la 
gran tasca realitzada per tots 
els treballadors de l’Ajunta-
ment i per tots els membres 
la Comissió de Festes.

 

ÒDENA / LA VEU 

Òdena no viurà aquest 
any la festa grossa 
del municipi, la Fes-

ta Major. Així ho ha comu-
nicat l’Ajuntament d’ Òdena 
després de l’anunci de la pro-
longació de l’estat d’alarma 
decretat per l’ Estat fins el 
proper dia 09.05.2020, per 
causa de la incidència sani-
tària de pandèmia provocada 
per la infecció Coronavirus-
COVID19.
La dimensió social tan sig-
nificativa que caracteritza 
aquest esdeveniment festiu 
local el feia incomptable amb 
les garanties sanitàries bàsi-
ques que tots/es hem de res-
pectar per tal de concloure 
el més aviat possible amb l’ 
episodi de pandèmia genera-
litzada que actualment ens ha 
tocat viure.
L’Ajuntament agraeix molt 

sincerament la col·laboració 
i comprensió ciutadana amb 
la mesura de suspensió adop-
tada, amb la confiança que el 
més aviat possible superem l’ 

Òdena suspèn la Festa Major a causa 
de la crisi sanitària de la Covid-19

actual situació d’ alarma sa-
nitària i ens retrobarem tots/
es plegats al carrer per viure 
una Festa Major plenament 
reeixida.

Es farà coincidir amb 
la festa del barri de 

Sant Feliu VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dilluns es van reunir 
les 17 regidores i re-
gidors del consistori 

vilanoví amb l’objectiu de po-
sar al dia les actuacions que 
el govern vilanoví està duent 
a terme davant la crisi sanità-
ria de la COVID-19 i exposar 
propostes de futur. 
En aquest sentit, el grup mu-
nicipal d’ERC ha proposat tres 
accions per lluitar a nivell local 
contra la crisi social i econò-
mica que ens tocarà afrontar: 
La primera ha estat una refor-
mulació de les partides aprova-
des en el pressupost 2020, cen-
trant-se en la part d’inversions 
i més concretament en el pres-
supost participatiu, proposant 
aportar aquests 50.000€ als 
tres centres escolars del mu-
nicipi per invertir-los en equi-
pament informàtic i, d’aquesta 
manera, lluitar conra la bretxa 
digital que moltes famílies i 
infants pateixen actualment. 
En aquest sentit han demanat 
també que es faci un estudi de 
l’actual cobertura de les ante-
nes de connexió inhalàmbri-
ca per tal de pressupostar una 
millora que permeti que tots 
els infants puguin gaudir de 
connexió a internet des del seu 
domicili en horari d’estudi ga-
rantint, així, la igualtat d’opor-
tunitats.
La segona proposta és la cre-
ació d’una partida econòmica 
d’emergència, destinada en ex-
clusiva a les pimes, autònoms 

i comerços. És proposa gene-
rar una aportació econòmica  
directa conjuntament amb 
descomptes en les taxes muni-
cipals per facilitar la tornada i 
reobertura d’aquests.
La tercera proposta que fan els 
regidors republicans al con-
sistori vilanoví és l’aplicació 
d’una reducció de l’import 
del capítol 1 referent als sous 
i indemnitzacions que reben 
els regidors i regidores d’entre 
un 30% i un 50%, aconseguint 
generar un estalvi de 55.000€ 
si la mesura s’apliqués durant 
un any. El portaveu del grup 
municipal, Marc Bernaldez, 
explica: “ aplicar la mesura de 
la reducció de sous a càrrecs 
electes suposaria un gran es-
talvi que es podria reinvertir 
a les àrees de benestar social, 
promoció econòmica o bé en 
forma d’ajuts directes a la po-
blació més afectada del muni-
cipi”. En aquesta proposta de-
tallen que es redueixi a un 50% 
l’aportació que fa l’ajuntament 
als partits polítics a raó dels re-
gidors que tenen, un 30% del 
sou dels regidors de govern 
que cobren retribucions per 
percentatge de dedicació i un 
50% de les indemnitzacions 
per assistència a plens, comis-
sions, òrgans col·legiats, juntes 
de portaveus i de govern.
Per a aquesta última mesura, 
els republicans esperen poder 
obtenir un consens ampli per 
part dels 4 partits que junta-
ment amb ERC formen part 
del consistori Vilanoví.

ERC a Vilanova del 
Camí proposa estalviar 
55.000€ en retribucions 
als càrrecs electes

La Biblioteca Mont-
Àgora us convida a 
“Contes del món”
MONTBUI / LA VEU 

El dissabte 2 de maig a les 5 
de la tarda, la Mònica Torra 
explicarà “Contes del món” en 
directe a l’instagram @biblio-
tecamontagora.
Aquesta és una altra de les 
activitats que proposa la Bi-
blioteca montbuienca durant 
aquests dies en què estem tan-
cats a casa per tal que els nens 
i nenes puguin passar una es-
tona entretinguts amb el bon 
fer de la contista anoienca.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Tot i el seu relatiu his·
torial en l’organització 
de proves de l’esport 

de les quatre rodes, Auto 
Sport Igualada, a més del Ral·
li Ciutat d’Igualada, Pujada 
a La Llacuna, Ral·lis Sprint 
de Calaf o Slàloms, també 
va organitzar el Ral.li Sprint 
Conca d’Òdena en què la seva 
primera edició és va disputar 
l’any 1996, o sigui fa vint·i·
quatre anys.
A l’especial que La Veu de 
l’Anoia va publicar per aquest 
esdeveniment, aquest en va 
ser el titular: “El cant dels ci·
lindres arriba a la Conca”.
Malauradament, avui dia ni el 
cilindres dels motors dels cot·
xes, ni tampoc pràcticament 
podem escoltar el cant dels 
ocells pel confinament dins 

les cases i pisos que estem vi·
vint/patint els ciutadans de la 
Conca d’Òdena.
Un virus, aquest del Covid·19 
que ha aturat la Conca, Cata·
lunya i quasi la totalitat de 
països del món. Qui ho havia 
de dir l’any 1996 que els que 
estimem posar les mans al 
volant, que ens agrada escol·
tar el cant del cilindres mo·
toritzats, que això  no seria 
possible el 2020.
Ara toca fer bondat cal estar 
confinats, doncs ens hi va la 
salut de cadascú de nosaltres. 
Auto Sport Igualada en el seu 
dia va posar a punt totes les 
partitures per tal d’afinar el 
màxim el cant dels cilindres. 
Desitgem que les autoritats 
sanitàries afinin el màxim 
amb les seves decisions per 
tal de poder sortit d’aquest 
mal son el més aviat possible. 

Conca d’Òdena, del cant 
dels cilindres a ni el cant 
dels ocells

Les federacions esportives catalanes 
comencen a donar les temporades per 
acabades
ESPORT / LA VEU 

Les federacions espor·
tives catalanes, veient 
que l’activitat esportiva 

amateur serà de les últimes 
en superar les restriccions de 
confinament que hi ha actu·
alment, han començat a sus·
pendre les seves competici·

ons. Així doncs, ja és oficial la 
finalització de les temporades 
de les competicions catalanes 
de futbol, bàsquet, handbol o 
hoquei patins, entre d’altres 
esports. Això sí, aquests ca·
sos encara no s’ha definint del 
tot com es resoldran aquestes 
competicions. El criteri gene·
ral, en tots els esports, sembla 

que serà que no hi haurà des·
censos, mentre que es segueix 
estudiant la possibilitat que hi 
hagi ascensos. En les properes 
setmanes anirem fent un re·
pàs de quines son les classifi·
cacions definitives d’aquestes 
competicions catalanes que ja 
s’han suspès definitivament. 
Comencem pel futbol.Full1

Pàgina 1

Segona Catalana Grup 3 Segona Catalana Grup 4

1 FC Sant Cugat 46 1 49
2 Delta Prat AE 46 2 47
3 UDU Bellvitge 45 3 46
4 UE Sitges 44 4 44
5 CF Molins 38 5 44
6 Sant Andreu 37 6 37
7 Valldoreix FC 36 7 37
8 CD Almeda 33 8 36
9 Marianao PUD 32 9 34
10 CF Junior 29 10 30
11 CF Cubelles 28 11 30
12 Atl Vilafranca 27 12 26
13 CE Olivella 27 13 26
14 CD Fontsanta 27 14 24
15 FC Can Buxeres 23 15 23
16 FA Espluguenc 22 16 22
17 UE Sant Joan 18 17 13
18 UD San Mauro 16 18 8

Tercera Catalana Grup 12 Quarta Catalana Grup 7

1 AE Piera 32 1 50
2 CE Ódena 31 2 50
3 AE Moja 30 3 48
4 CD Ribes 26 4 40
5 CF Corbera 23 5 39
6 UDM Igualada 23 6 38
7 CE Carme 22 7 35
8 UE Sitges B 21 8 28
9 PJ Roquetes 18 9 24
10 FC Cabanyes 18 10 22
11 FC Masquefa 17 11 18
12 CF La Granada 17 12 17
13 Atl Vilanova 14 13 16
14 Riudebitlles 11 14 15
15 CF Begues 11 15 10
16 Ateneu 9 16 7
17 CE Anoia 5
18 AE Munia 4 Equips anoiencs

 CF Franqueses
 Vic Riuprimer

 FC San Quirze
 UD Can Trias
 CF Ripollet
 CF Caldes

 CF Cardedeu
 FC Joanenc

 CFA Gironella
 UD Calaf

 Sabadellenca
 FC Torelló
 CE Berga

 CF Sant Juliá
 CE Sabadell B

 CE Sallent
 CF La Torreta
 UD Tibidabo

 Esparreguera
 Vilanova Camí
 CF La Pobla
 SJ Desvern
 CF Montbui
 AE Abrera B
 UD La Torre
 FC Fátima
 UD Rebrot
 UE Tous

 UD Calaf B
 UD Jorba

 CF La Llacuna
 CF La Paz

 Host Pierola
 Cabrera CE

Full1

Pàgina 1

Segona Catalana Femeina Grup 3
1 Can Parellada 51
2 CE Anoia 43
3 CE Manresa 42
4 CE Òdena 35
5 Escola F Barberà 32
6 Fundació Terrassa FC 25
7 CF Martorelles 22
8 CF Plandeu Femení 21
9 Montmajor FC 20
10 Escuela Ripollet 10
11 CF Mollet 7
12 FC Masquefa 7
13 FC Pirinaica 3



S’enderroca la “Pajarera” d’Igualada i es crea 
la nova Plaça de l’Ajuntament
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Imatges de l’enderroc de la “Pajarera”.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D es de la creació del 
mercat de “La Paja-
rera”, en ple centre 

històric d’Igualada -del qual 
us en vam parlar en aques-
ta secció, la corresponent a 
1910- els dies de mercat, tota 
la plaça i els seus voltants bu-
llien d’activitat. I això, segons 
diuen els de més edat, que van 
viure tota aquella època, els 
igualadins mai l’havien ano-
menat, de manera general, 
com la “pajarera”, sinó que 
aquest nom li va venir molt 
després d’haver-se construït, 
i com a forma despectiva de 
referir-se’n.
Més endavant, el setembre de 
l’any 1963, es va enderrocar 
el Mercat cobert per tal de 
guanyar espai a la plaça, bo i 
recol·locant el mercat de les 
carns al carrer de Santa Ma-
ria número 10, a Cal Ratés, on 
també hi havia les peixateries. 
Malgrat tot, el mercat es va 
continuar celebrant també a 
la plaça tots els dimecres i dis-
sabtes fins l’any 1973, any en 
què es va traslladar a una fin-
ca adquirida per l’Ajuntament 
d’Igualada al pla de la Masuca, 
on s’hi va construir el mercat 
municipal que coneixem actu-
alment, i que serà remodelat 
molt aviat.
La Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada compta amb una 
zona porticada, avui només 
conservada a la banda nord-
oest. Originàriament era molt 
més extensa, doncs ocupava 
tota la plaça.
L’any 1912 es van enderrocar 
les voltes que feien xamfrà 
amb la travessia de Sant Sebas-
tià, i l’any 1932, les que dona-
ven al carrer de Santa Maria.
És una obra que forma part 
del Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya.
L’espai ocupat per aquesta pla-
ça ha sofert nombroses modi-
ficacions al llarg dels segles, 
i prové de la unificació dues 
places menors en una de sola, 
la plaça Nova (esmentada des 
de l’any 1337) i la plaça del 
Blat (de la qual existeixen tes-
timonis des de l’any 1356).
La nova plaça, coneguda des 
d’aquell moment tota ella com 
a plaça del Blat, va adoptar 

1963 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Mercat a l’aire lliure, despres de l’enderroc de la Pajarera  i abans de les obres de la nova plaça.

l’estructura irregular en forma 
de “T” que es va mantenir fins 
a l’any 1910.
Durant segles va esdevenir 
espai per al mercat de la po-
blació. L’any 1910 es va en-
derrocar l’illa de cases que hi 
quedava per construir l’edifici 
modernista conegut com la 
“Pajarera”, per utilitzar-lo com 
a mercat cobert.
L’any 1963 va ser enderrocat 
el mercat i es construí en el 
seu lloc, l’any 1976, una font 
lluminosa, en un projecte 
que podeu llegir en aquesta 
pàgina, en un article al Diari 
d’Igualada. El 1987 es va treu-
re la font i es recuperà l’espai 
central de la plaça.
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

Heus aquí una tercera 
i ja darrera tria de 
cançons. Són mu-

siques i cants de tota mena, 
no importa l’estil, ni el gène-
re musical, ni la llengua en la 
que estan cantats ni l’època. 
De fet, les cançons no per-
tanyen a cap època en con-
cret. Si segueixen vives i útils, 
poden pertànyer a totes les 
èpoques. Cadascuna té el seu 
valor propi. I qualsevol d’elles 
és valida per pensar en què 
està passant, o per donar-nos 
ànims a tots plegats.  Ja se sap, 
qui canta el mal espanta. 

Celine Dion: I’m Alive
“Hum... Tinc ales per volar, 
estic viva. Quan em mires, 
puc tocar el cel, estic viva”. La 
canadenca de parla materna 
francesa Celine Dion va enre-
gistrar en anglès aquesta ani-
mosa midtempo song a l’any 
2002. La cançó va ser utilitza-
da per a la banda sonora de 
la pel·lícula animada Stuart 
Little 2, entrant ràpidament a 
les llistes d’èxit musical de di-
versos països. 
https://youtu.be/hZBMJYxa-
qXQ  

Francesco de Gregori: Sem-
pre e per sempre
La cançó parla del veritable 
amor, que mai mor, de l’amor 
que pot anar més enllà dels 
anys que passen (com la pluja 
i el sol poden canviar les ca-
res de les persones), els pro-
blemes de la vida i els camins 
que tots ens anem trobant. El 
gran cantautor italià Fran-
cesco de Gregori va publicar 
aquesta cançó a l’any 2001. 
De vegades l’ha cantat acom-
panyat per Fausto Leali. 
https://youtu.be/gG5odWl-
m5t4 

Al meu ritme: Déjame vivir 
con alegria
L’inoblidable duet musical 
Vainica Doble (o sigui la ma-
drilenya Carmen Santonja i la 
sevillana Gloria Van Aerssen) 
va composar i registrar aques-
ta peculiar cançó pel seu àl-
bum Contracorriente (1976). 
Altres artistes l’han cantat en 
els anys posteriors, però aquí 

deixem constància de la ver-
sió de l’agrupació musical Al 
teu ritme, formada al Prat de 
Llobregat per un col·lectiu de 
musics i cantaires de la ciutat.
ht t ps : / / youtu . be / Jnc QU -
ho05wo 

Marina Rossell: Wiegala / 
Tutto andrà bene 
Un preciós poema en forma 
de cançó de bressol, compos-
ta per la infermera Ilse Weber, 
que la cantava als nens i al 
malalts quan eren portats als 
forns crematoris dels camps 
de concentració. Anys des-
prés, recuperaria aquest cant 
commovedor la mezzosopra-
no Anne-Sophie Von Otter 
en un disc recopilatori de les 
cançons de músics txecs con-
finats en el camp de Terezin 
per ser jueus o contraris al 
regim nazi. Marina Rossell 
va enregistrar-la en català el 

1990. Darrerament, la Marina 
també ha cantat Tutto andrà 
bene: “Tot anirà bé, i sentirem 
de nou l’olor del vent i el sol”  
https://youtu.be/-b7fZMdK-
ju4 

Mr. Freak Ska: Coronavirus
En les darreres setmanes 
s’han registrat centenars de 
cançons referires al coronavi-
rus, moltes de elles penjades 
a distints portals i xarxes in-
terconnectades. Malgrat les 
bones intencions dels qui hi 
han contribuït, la majoria de 
les cançons no tenen massa 
mèrit ni gràcia, quelcom que 
si té aquesta de Mr. Freak 
Ska. Darrera del pseudònim 

trobem al mataroní Jaume 
Cuadrada, membre fundador 
de la banda d’ska i reggae The 
Cabrians. Gràcies Jaume!. Fa 
venir ganes de ballar. 
https://youtu.be/pj14tA6nW-
VM 

The Beatles: All you need is 
love
“No hi ha res que es pugui fer 
que tu no puguis fer. Ningú 
a qui puguis salvar que no es 
pugui salvar. Tot el que neces-
sites és amor”. Ja fa cinquanta 
anys des que Te Beatles van 
deixar-ho córrer. Però mol-
tes de les seves cançons ens 
segueixen emocionant i ale-
grant la vida.  Cas d’aquesta, 
potser la més fraternal, que 
fou per primera vegada can-
tada en viu pel grup – via te-
levisió per satèl·lit- el dia 25 
de juny de 1967. 
https://youtu.be/iftiINxzAMg 

Mina: Fiume Azzurro
Registrada per la famosa can-
tant italiana Mina al 1972, 
aquesta cançó sobre la for-
talesa per superar les malau-
rances va fer-se sentir en el 
seu país d’origen. Trenta anys 
després, quan ja quasi nin-
gú recordava el tema de la 
Tigressa de Cremona, apa-
reixeria una versió rítmica i 
adaptada al castellà, de títol 
Sobreviviré. Seria un gran tri-
omf de Mónica Naranjo, la 
dita Pantera de Figueres. Ara 
mateix és de nou cantada per 
molts confinats. 
https://youtu.be/Ceam5IdE-
XOU?list=RDCeam5IdEXOU

The Adicts: You’ll never walk 
alone
“Has de mantenir el cap ben 
alt i no tinguis por a la foscor. 
Camina, camina, amb l’espe-
rança al teu cor, i mai cami-
naràs sol”. Aquesta cançó de 
solidaritat i resistència, him-
ne d’equips de futbol com el 
Liverpool, el Cèltic Glasgow 
o el Feyenoord, l’ha cantat 
tothom, des d’Elvis Pres-
ley a Frank Sinatra, passant 
per Barbra Streisand i Louis 
Armstrong. Carregant-la 
d’ampers i molta marxa, tam-
bé la va gravar el grup punk 
angles The Adicts.
https://youtu.be/6HQwuS-z-
Ce0 

Joan Manuel Serrat: Cançó 
de matinada
Una de les més boniques can-
çons que s’han escrit en cata-
là. Esplèndida descripció de 
la vida rural. De fet, també 

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

s’hi celebra el transcórrer de 
la vida i del nou dia que co-
mença. Serrat va composar-la 
el 1967, aconseguint una fita 
inèdita fins llavors: que una 
cançó en català es situés al 
cim de les llistes de populari-
tat i vendes de tot l’estat espa-
nyol. 
https://youtu.be/7PyFxsHN-
5Dk 

Eric Idle: Bright side of life
“Mira sempre la part llumi-
nosa de la vida. Això ajuda-
rà a que les coses millorin. I 
quan estiguis deprimit, no 
siguis babau, només ajunta 
el llavis i xiula. Això t’ajuda-
rà a que les coses vagin mi-
llorant”, cantava l’autor de la 
cançó, Eric Idle en una de les 
seqüències de La vida de Bri-
an, la coneguda pel·lícula del 
sextet còmic (terrible i brità-
nic) Monty Python.
ht t p s : / / y o u t u . b e / O 8 i H _
L9y1Mc
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HISTÒRIA / LA VEU 

La Xarxa d’Arxius Co-
marcals de Catalunya 
ofereix un programa 

d’exposicions i actes virtuals 
que reprodueixin les festes 
populars, esportives i esde-
veniments de tota Catalunya 
a través dels documents dels 
arxiu.
Els 8 capítols, amb més de 
130 esdeveniments, perme-
tran viure ‘digitalment’ aque-
lles festes populars, activitats 
esportives i esdeveniments 
que s’han ajornat o suspès 
pels efectes del COVID19.
 
Què és #arxiusacasa? 
Catalunya des dels arxius: 
esdeveniments i festes po-
pulars digitals proposa la 
elaboració de productes di-
gitals que reprodueixin esde-
veniments, festes populars, 
esportives, socials, etc. de les 

diferents comarques durant 
el període de confinament. 
Aquest recull permet viure 
digitalment aquells esdeve-
niments més significatius 
dels dies de confinaments i 

Els arxius de Catalunya ofereixen actes i exposicions 
virtuals per gaudir-ne des de casa

disposar d’una agenda d’ac-
tivitats i/o esdeveniments 
digitals a través de les pro-
postes dels diferents arxius 
comarcals. Aquesta proposta 
s’anirà alimentant de forma 

progressiva i cronològica, 
segons els diferents esdeve-
niments.
Des dels #arxiusacasa, us 
oferim una sèrie de recursos 
en línia que us ajudaran a 

conèixer els arxius i els do-
cuments de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de Catalunya a 
través de continguts digitals 
que us sorprendran. Desco-
brireu les històries que expli-
quen els documents, viureu 
les experiències immersives 
de les visites virtuals, accedi-
reu a continguts digitals i lle-
gireu milions de documents 
digitalitzats des de l’any 845 
fins a l’actualitat. I si voleu lle-
gir al premsa històrica, des de 
l’any 1808, podreu accedir a 
més de 1,3 milions de pàgines 
de premsa digitalitzades.

Com s’organitza ? 
Per capítols temàtics que 
agrupen els diferents con-
tinguts digitals dels arxius 
comarcals. 8 Capítols que co-
mencen en la Setmana Santa 
i finalitzen amb les festes de 
foc de Sant Joan i l’arribada 
de l’estiu.

LLIBRES / LA VEU 

Des de la Xarxa de 
Biblioteques Mu-
nicipals t’oferim un 

programa de clubs de lectura 
virtuals, una iniciativa que 
té com a objectiu promoure 
la lectura i el diàleg a través 
de les noves tecnologies. La 
novel·la negra, la literatura 
catalana i la ciència-ficció se-
ran els temes que inauguraran 
aquest nou programa.
La interacció entre lectors i 
conductors es farà a través 
de Tellfy, una app de comu-
nicació instantània, i els con-
tinguts seran de l’eBiblio, el 
servei préstec de documents 
digitals del Sistema de Lectu-
ra Pública de Catalunya.
Per participar-hi, cal disposar 
d’un dispositiu mòbil (telèfon 
o tauleta) i seguir els passos 
següents:
– Instal·lar Tellfy en el dispo-
sitiu
– Crear un usuari a Tellfy
– Sol·licitar l’admissió al club 
a través de l’enllaç que tro-
bareu clicant al títol de cada 
club.
Si has estat admès al club (les 
places són limitades) et do-
narem les instruccions per al 

préstec dels documents digi-
tals que hauràs de llegir.
Els clubs tindran una durada 
d’un mes, durant el qual es 
comentaran dues obres, una 
cada dues setmanes. La di-
nàmica per a cada llibre serà 
semblant a la dels clubs de lec-
tura presencials: en un primer 
moment, a través d’un vídeo 
i amb el suport d’altres docu-
ments, el conductor  donarà 
pautes, orientacions i claus 
de lectura; després, durant el 
període de lectura, els partici-
pants podran exposar els seus 
dubtes o comentaris a través 
de la plataforma de comuni-
cació; finalment, els lectors 
i el conductor es trobaran a 
través del xat o per videocon-
ferència per fer el comentari 
final de l’obra.
Per formar part d’alguna 
d’aquestes comunitats lectores 
cal inscriure’s en algun dels 
grups disponibles:

Club de lectura virtual de 
novel·la negra
A càrrec de Sebastià Benna-
sar que comentarà les obres 
Lo que nos queda de la muerte 
de Jordi Ledesma (Editorial 
Alrevés) i La novel·la de Sant 
Jordi de Màrius Serra (Edito-

rial Amsterdam)
Inici del club de lectura: di-
lluns 4 de maig.
Primera trobada virtual: di-
lluns 18 de maig, a les 18:30 h
Segona trobada virtual: di-
lluns 1 de juny, a les 18:30 h
Inscripcions:  tfy.to/bibliote-
quesxbm/negra

Clubs de lectura virtual de 
literatura catalana
A càrrec de Mercè Carrillo 
que comentarà les obres El 
camí dels esbarzers d’Alba 

Dalmau (Angle Editorial) i 
Canto jo i la muntanya balla 
d’Irene Solà (Editorial Ana-
grama)
Inscripcions: tfy.to/bibliote-
quesxbm/literaturacatalana 
Inici del club de lectura: di-
marts 5 de maig
Primera trobada virtual: di-
marts 19 de maig, a les 18:30 h
Segona trobada virtual: di-
marts 2 de juny, a les 18:30 h

Club de lectura virtual de ci-
ència-ficció

La Xarxa de Biblioteques Municipals engega els clubs 
de lectura virtuals

A càrrec d’Inés Macpher-
son que comentarà les obres 
Cròniques marcianes de Ray 
Bradbury (Editorial Proa) i 
La rueda celeste d’Ursula K. 
Le Guin (Editorial Minotau-
ro).
Inici del club de lectura: di-
mecres 6 de maig
Primera trobada virtual: di-
mecres 20 de maig, a les 19 h
Segona trobada virtual: dime-
cres 3 de juny, a les 19 h
Inscripcions: tfy.to/bibliote-
quesxbm/ciencia-ficcio
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CULTURA / LA VEU 

Dilluns a les 6 de la tar·
da i en directe pel Ca·
nal Taronja tindrà lloc 

una nova sessió de l’AUGA. 
Edició digital de biografies 
documentades a partir de les 
entrevistes filmades pel treball 
“Formes de vida quotidiana i 
consciència cívica el pas de les 
generacions al nucli antic de 
Santa Margarida de Montbui. 
Recull de fonts orals a la Co·
marca de l’Anoia”, dut a terme 
pel grup CERCA.
La recerca emfatitza la vida 
quotidiana de les persones, po·
sant a la llum la història menys 
coneguda del poble de Mont·
bui alhora que de retruc per·
met comprendre els processos 
socials que s’han donat i es 
visualitza la consciència cívica 
en el pas de les generacions al 
nucli antic de Santa Margarida 
de Montbui
El projecte, que ha rebut el su·
port del Memorial Democràtic 
de la Generalitat i  els comenta·
ris aniran a càrrec de Pau Carol

“Montbui, me’n 
recordo”, a l’AUGA

HISTÒRIA / LA VEU 

El Departament de Cul·
tura, a través de la Di·
recció General del Pa·

trimoni Cultural impulsa, amb 
la col·laboració de l’Associació 
d’Arxivers i Gestors de Docu·
ments de Catalunya la campa·
nya #ArxivemlaCOVID19 de 
recollida de materials textuals 
i gràfics per documentar l’ex·
periència col·lectiva que estem 
vivint.
La campanya, desplegada per 
la Xarxa d’Arxius Comarcals 
de Catalunya, segueix el mo·
del d’altres campanyes similars 
de recollida de testimonis de 
diferents esdeveniments que 
han marcat la història recent. 
En aquest cas, #ArxivemlaCO·
VID19 té com a objectiu reco·
llir el testimoni escrit i parlat 
de les emocions i sensacions 
de la ciutadania davant aquesta 
pandèmia, a més de les foto·
grafies i vídeos igual d’impor·
tants per documentar i expli·
car, en el futur, els moments 
excepcionals que estem vivint. 

Múltiples esdeveniments com 
el confinament, la pandèmia, 
la solidaritat, l’angoixa per la 
situació econòmica, la buidor 
dels espais públics, la cancel·
lació general de la nostra vida 
social... pot ser documentat o 
enregistrat pels ciutadans i no 
només per la documentació 
administrativa i periodística. 
Els arxius públics, en tant que 
institucions que tenen per ob·
jectiu la preservació i custòdia 
de la memòria col·lectiva, pro·
posen explicar la memòria del 
confinament a Catalunya amb 
les aportacions dels ciutadans. 
Unes aportacions que recolli·
ran les experiències viscudes 
aquests dies i ajudarà als arxius 
a recollir de forma proactiva i 
democratitzada una memòria 
social a partir de la col·labora·
ció popular col·lectiva.
Qualsevol ciutadà i ciutadana 
pot participar en la campanya, 
així com aquelles entitats que 
vulguin aportar la seva experi·
ència personal o col·lectiva. Es 
recolliran documents analò·
gics i digitals, textos personals, 

diaris de confinament, video·
blogs, enregistraments sonors, 
fotografies i vídeos, etc.
Per participar, cal enviar els 
materials digitals a l’adreça 
electrònica de l’arxiu comarcal 
al qual pertany. Si es tracta de 
documents analògics, podran 
ser dipositats al mateix l’arxiu 
un cop acabi el confinament i 
els arxius obrin les seves portes 
de nou.
De forma complementària a 
la campanya general #Arxi·
vemlaCOVID19, que impulsa 
el col·lectiu professional i la 

Xarxa d’Arxius Comarcals de 
Catalunya, l’Arxiu Nacional 
de Catalunya (ANC) posa a 
disposició de la ciutadania i de 
les entitats, diversos recursos i 
consells tècnics de conservació 
així com les indicacions per in·
gressar documentació privada 
en un arxiu públic. Sota el títol 
“Confinats recuperem arxius, 
fem patrimoni!”, proposa re·
descobrir els documents per·
sonals i familiars que conser·
vem a casa i avaluar, si s’escau, 
el seu interès per ser preservat 
en un arxiu públic.

Els arxius de Catalunya impulsen la campanya de 
recollida de documents sobre la pandèmia COVID-19
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MÚSICA / CLACK-AMIC 

Durant aquesta crisi 
del coronavirus, el 
cantautor Cesk Frei-

xas (Sant Pere de Riudebitlles, 
1984) ha trobat en les seves 
Cançons de confinament una 
fórmula de vincular la rutina 
creativa amb la realitat excep-
cional del dia a dia. “M’escri-
uen treballadors d’hospitals o 
ambulàncies per dir-me que 
fan servir la meva música 
per destensar la situació que 
estan vivint”, explica. Tot i 
confinat, Freixas ha impulsat 
aquest mateix abril un Verka-
mi que el té “al·lucinant” pel 
suport, amb el qual busca 
finançar el seu vuitè treball 
discogràfic, una tornada a 
l’arrel de la cançó d’autor que 
té previst gravar al setembre 
d’aquest 2020.

És difícil obviar l’excepcio-
nalitat actual, la qual afecta 
a la cultura especialment. 
En el teu cas, has optat per 
engegar una campanya de 
micromecenatge per finan-
çar el teu vuitè disc. Quina 
acollida ha tingut?
Estic molt content i sorprès, 
una miqueta al·lucinant. És 
veritat que havia fet altres 
micromecenatges a través de 
Verkami i que estem molt 
contents de la resposta, però 
mai havíem tingut una aco-
llida tan gran com aquesta. 
Crec que els nostres segui-
dors han entès la precarietat 
agreujada per la crisi actu-
al i han fet un pas endavant 
comprant aquest disc anti-
cipadament. És en aquestes 
situacions complicades quan 
t’adones que la força del plu-
ral, del col·lectiu, pren sentit.

Parles de les noves cançons 
com “un retorn a les arrels i 
a l’essència de la cançó d’au-
tor i de protesta”. En què 
consisteix aquest retorn?
Les modes de la música co-
mercial t’acaben imposant 
una autocensura que bus-
ca de la teva pròpia creació 
aquest ‘agradar al màxim nú-
mero de gent possible’. El que 
vull amb el nou disc és des-
lliurar-me d’aquesta crosta 
superficial i aprofundir en el 
que jo entenc que és l’arrel i 
l’essència de la cançó d’autor i 
de protesta.
Per fer-ho, inevitablement 
necessito fugir d’aquestes 

tendències i anar a buscar un 
so molt més íntim, més propi 
de la cançó d’autor. Farem un 
disc que reculli l’essència dels 
nostres directes amb el punt 
reivindicatiu que havia deixat 
de banda a l’últim disc i que, 
pel context que hem viscut els 
últims anys, em ve de gust re-
cuperar.

Quins temes preocupen i 
fan protestar al Cesk Freixas 
d’avui?
Els temes que em motiven a 
fer cançons avui són els ma-
teixos que em motivaven a 
fer també les meves cançons 
fa quinze anys, perquè els 
moments d’opressió i de de-
sigualtat que vivim són pràc-
ticament iguals. Els temes 
són aquests: el context social; 
com a les democràcies capita-
listes, les grans corporacions, 
que són les que acaben deter-
minant els models polítics, 
fan servir l’excusa d’aprofitar 
els moments de crisi per se-
guir retallant tot el que té a 
veure amb l’espectre de les 
llibertats.
En aquest disc nou també re-
cuperaré poesies que van ser 
escrites fa molts anys però 
que segueixen explicant situ-
acions d’injustícies equipa-
rables a les que podem viure 
avui.

La crisi del coronavirus està 
obligant els artistes a explo-
rar noves fórmules creatives. 
En el teu cas, les Cançons de 
confinament. Què represen-
ten per a tu?
Vaig començar les ‘Cançons 
de confinament’ com a una 
manera de no perdre una ruti-

na que sabia que, amb la nova 
realitat, em costaria mante-
nir com a creador, pel fet de 
tenir una filla petita a casa, 
haver de canviar els horaris... 
costa més organitzar-se, més 
en un pis de 60 m2, on queda 
poc marge per poder concen-
trar-te. Per això vaig crear les 
‘Cançons de confinament’: te-
mes que jo conec i que inten-
to adaptar a la meva manera, 
els quals gravo i, quedin com 
quedin, penjo a internet. L’es-
forç creatiu que aquest procés 
m’ocupa és relatiu, però a mi 
m’ajuda a mantenir aquesta 
rutina creativa del dia a dia. 
També ha sigut una manera 
que la meva filla participés 
en el tema creatiu, ja que li 
agrada implicar-se en algunes 
cançons, i ja ens va bé que 
tingui diferents activitats du-
rant el dia: m’ajuda a triar la 
cançó i la cantem junts.
Un altre motiu que em por-
ta a seguir-ho fent és que hi 
ha molts sanitaris que m’es-
criuen cada dia, en el canvi 
de torn o en un moment de 
descans, per dir-me que fan 
servir les meves cançons per 
agafar una mica d’aire o per 
destensar la situació que es-
tan vivint. M’arriba molt al 
fons del cor quan m’escriuen 
persones que treballen a un 
hospital o en ambulàncies 
apropant malalts i em diuen 

que les cançons els fan un 
servei d’acompanyament.

També t’hem escoltat do-
nant suport a causes solidà-
ries com l’ONG Casa Terra. 
Consideres que aquest con-
finament pot ser un exercici 
de consciència?
Sí, jo crec que la situació que 
s’està creant i el que deriva-
rà de tot això ens obligarà a 
replantejar moltes de les ma-
neres de viure que teníem: 
potser per primera vegada 
la nostra generació ens hem 
sentit molt i molt vulnera-
bles; sí que abans ens haví-
em sentit vulnerables com a 
éssers humans, però potser 
mai havíem tingut tan a prop 
aquest abisme de veure que 
l’estructura social i econò-
mica s’ha anat desmantellant 
institucionalment durant els 
últims anys, i en el moment 
que ho hem necessitat ens 
hem trobat amb uns serveis 
públics de sistema sanitari 
molt precaris.
Això ve derivat d’aquesta si-
tuació tan crítica en què ens 
han deixat els nostres gover-
nants; no és que sigui culpa 
directa dels nostres gover-
nants, sinó que és el model 
social i econòmic en què vi-
vim: al capitalisme li ha inte-
ressat apagar l’anterior crisi 
a cop de fer retallades i ens 
trobem el que ens trobem: 
falta personal, el personal 
està molt mal pagat i falta 
material.
I crec que tocarà replante-
jar-nos moltíssimes coses. 
Sobretot pensar nous models 
econòmics i socials i com 
enfortir aquestes xarxes de 

Cesk Freixas: “M’arriba al fons del cor que els sanitaris 
m’escriguin dient que les meves cançons els fan acompanyament”

suport veïnal; intentar que 
pobles, barris, ciutats tinguin 
xarxes de suport per a quan 
tornin a passar coses d’aques-
tes, que segurament tornaran 
a passar. També tocarà re-
plantejar si és gaire ètic que el 
poder econòmic mani i tingui 
tant de poder sobre el polític.

Recentment has publicat el 
teu nou llibre, El delta de 
les paraules, poesia nascuda 
dels sentiments de dues situ-
acions personals complexes. 
De què parlen aquests ver-
sos?
El llibre em va semblar un 
bon moment per treure de 
dins meu una sèrie de temes 
que tenia molt agafats al pit. 
El meu pare va morir fa qua-
tre anys, i després d’un mes 
va néixer la meva filla. Jo 
vaig tenir molt poc marge de 
temps per fer el dol de la pèr-
dua perquè de seguida va ar-
ribar la meva filla, i aleshores 
vaig tenir seriosos problemes 
per gestionar emocionalment 
aquest embolic. El llibre em 
va servir per endreçar aquest 
nus emocional i parla d’això, 
de la pèrdua de persones que 
t’estimes i l’arribada de perso-
nes a la teva vida.

El llançament del llibre va 
coincidir amb l’estat d’alar-
ma, tot i que vas tenir opor-
tunitat de presentar-lo ofici-
alment. Quina rebuda està 
tenint?
Estic content, però la situa-
ció ha sigut tan estranya... 
el llibre va sortir una mica 
més d’una setmana abans de 
l’estat d’alarma, i la veritat 
és que tenim pocs ‘imputs’; 
sí alguns que ens diuen que 
més o menys ha agradat, 
però tot, incloent entrevistes 
i presentacions, s’ha parat i 
el llibre s’ha quedat en ‘stand 
by’, així que no podem saber 
amb gaire exactitud si ha tin-
gut recorregut. Jo m’atreviria 
a dir que no i que ha sigut un 
autèntic problema en el ter-
reny editorial tot i que el vaig 
poder presentar a Barcelona 
i València, però ja va ser en 
una situació de semi-alarma, 
on la gent no s’atrevia massa 
a anar a actes culturals i tot 
era bastant estrany. Esperem 
poder-ho reprendre quan les 
autoritats sanitàries ens ho 
recomanin i puguem seguir 
l’embranzida que havíem aga-
fat abans de l’estat d’alarma.

És en aquestes situa-
cions complicades quan 

t’adones que la força 
del plural, del col·lec-

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades 
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.  

ENTRE FINALS DEL SEGLE XIX I PRINCIPIS DEL XX.
ANTIGA VIA O CARRER ANOMENAT SANT PERE 
MÀRTIR; QUE A L’ANY 1924 VA CONVERTIR-SE EN 
LA RAMBLA GENERAL VIVES.

Fotografia d’autoria desconeguda, i capturada venint de la 
Plaça de l’Àngel, actual Plaça de El Rei.

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.

MÓN CASTELLER / LA VEU 

Ahir diumenge al mig-
dia la Plaça Pius XII 
d’Igualada hauria 

d’haver estat plena a vessar 
per celebrar la diada del 25è 
aniversari dels Moixiguan-
guers d’Igualada. Una ac-
tuació castellera que hauria 
comptat amb la presència 
dels Castellers de Sant Cu-
gat i els Castellers de Lleida, 
però que les circumstàncies 
actuals van fer que no es po-
gués celebrar.

Els Moixiganguers celebren la diada 
del 25è aniversari en confinament

De totes maneres, però, la 
colla igualadina no va voler 
deixar passar aquesta data 
tant assenyalada i dissab-
te van decidir fer un pastís 
d’aniversari per celebrar-ho. 
Amb els ingredients i la re-
cepta a punt, tots aquells in-
tegrants, i també seguidors, 
de la colla morada que van 
voler, van seguir els passos 
de la Cristina Puig per fer un 
pastís d’aniversari.
La celebració confinada va 
seguir diumenge, tot fent el 
vermut i fent un kahoot al 

mateix temps que seguien la 
repetició de l’últim concurs 
de castells de Tarragona de 
l’any 2018, en què la colla 
igualadina va quedar prime-
ra, igualada amb els xiquets 
de Reus, del concurs de dis-
sabte.
De ben segur que, quan aca-
bi aquest període excepcio-
nal i es reprengui l’activitat 
castellera, els Moixiganguers 
d’Igualada celebraran una 
gran diada d’aniversari. 
Mentrestant, per molts anys, 
Moixiganguers!

CINEMA / LA VEU 

Terrassa, com a ciutat 
Creativa del Cinema 
de la UNESCO, a tra-

vés de Terrassa City Of Film, 
ha posat en marxa una cam-
panya mitjançant les xarxes 
socials Twitter i Instagram 
per animar la ciutadania, es-
pecialment la gent jove, a gra-
var els seus propis vídeos des 
de casa seva i poder explicar 
i compartir com es troben, 

com viuen l’actual situació 
d’excepcionalitat i on també 
es puguin llençar missatges 
que ajudin a la consciencia-
ció i la prevenció davant el 
COVID19. Aquesta iniciativa 
compta amb la col·laboració 
de la Xarxa jove d’albergs de 
Catalunya, la Xanascat.
L’objectiu és que la ciutadania 
disposi d’una finestra a l’ex-
terior que permeti mostrar 
la seva creativitat i ajudi, al 
mateix temps, i mitjançant 

els continguts dels vídeos, a 
conscienciar la població so-
bre les accions de prevenció 
que cal tenir en compte en 
la lluita contra aquest virus. 
Així mateix, la intenció és 
oferir a la ciutadania alter-
natives creatives que ajudin 
a alleugerir, en la mesura del 
possible, l’actual situació de 
confinament.
Els 4 millors vídeos fets des de 
casa tindran com a premi un 
cap de setmana per a 4 perso-

nes amb pensió completa en 
un alberg a escollir de la Xar-
xa d’albergs de la Generalitat 
de Catalunya i rebran un Di-
ploma del Centre Internacio-
nal per a la Creativitat Audi-
ovisual. En el proper número 
de la edició en català de la re-
vista “El Correu de la UNES-
CO” es publicarà informació 
de Young at Home Films i la 
relació dels guanyadors.
Per participar en aquesta 
iniciativa només cal gravar 

un vídeo a casa, en format 
lliure, en qualsevol idioma, 
i amb una durada d’entre 0 i 
7 minuts i etiquetar-lo amb 
els hastags #TRSFilmACasa 
#UNESCOYoungAtHomeFi-
lms #WashHandsCameraAc-
tion.
La campanya  compta amb la 
col·laboració de la Xanascat 
i el Centre Internacional per 
a la Creativitat Audiovisual 
d’Igualada-Plataforma Audi-
ovisual UNESCO.

El Centre Internacional per a la Creativitat Audiovisual 
d’Igualada-Plataforma Audiovisual UNESCO col.labora en la 
campanya “Filma contra el virus des de casa”
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

A propòsit de la mort de Gilbert Garcin, i el “Món de 
somni” que va regalar a un dels nostres FineArt Igualada

A ciutat de Marsella, el passat divendres 17 
d’abril, ens deixava amb 90 anys un dels 
artistes d’avançada edat i més sorprenents 

de les darreres dècades de l’Art de la Fotografia; 
un home que, cap als seus vuitanta anys, en qües-
tió de temps va esdevenir tot una figura, sobrada-
ment reconeguda a nivell internacional; raó per la 
qual la recent edició del FineArt 2018 va comptar 
amb bona part de la seva obra. Això és, el privilegi 
d’acollir, a Igualada, un ponderable gruix de les se-
ves fotografies va contribuir amb escreix a descobrir 
–o redescobrir, si cap- dins del territori català i del 
conjunt de l’Estat espanyol un professional de la fo-
tografia que va crear amb les seves instantànies un 
excepcional univers dels somnis. Efectivament, per 
sorpresa dels seus més propers i al capdavall de tots 
els amants de la fotografia, aquest artista de La Pro-
vença, simplement conegut com “Monsieur Garcin”, 
va excel·lir gairebé per atzar en el camp de la foto-
grafia a resultes de la producció d’un gran nombre 
de fotomuntatges en blanc i negre, de tall surrealista 
i d’una admirable emotivitat poètica.
Perfectament integrat en el sí d’una discreta bur-
gesia marsellesa de gustos estètics força conven-

cionals, Gilbert Garcin va ser l’home 
capaç de néixer com a fotògraf i viure 
plenament una enlluernadora segona 
professió, a partir dels seus 65 anys, 
després de jubilar-se d’una professió 
dedicada al comerç de la il·luminació 
i crear un personatge insòlit, a l’entorn 
del qual es desenvoluparien totes les 
seves realitzacions fotogràfiques. Així, 
a la major part de les seves fotografies 
hi fa aparició ell mateix tot i que, en 
algunes ocasions, també hi apareix la 
seva dona; en aquest cas com a prota-
gonistes els dos de diverses situacions 
que recurrentment fan al·lusió a per-
sonatges mítics com Sísif o Ícar. Com 
si d’un mag prestidigitador es tractés, 
a les seves fotografies ens presenta, 
doncs, un món irreal i de ficció, cons-
truït a partir de diferents acoblaments 
d’imatges retallades i enganxades que 
conformen –expressament  per a cada 
fotografia- uns singulars i diminuts es-
cenaris d’històries inventades que ens 
participen del relat definitiu per a una 
millor comprensió de les contrarietats 
del nostre món.
Nascut a l’any 1929, a La Ciotat (Bouc-
hes-du-Rhône), Gilbert Garcin va co-
mençar a gaudir de la fotografia a partir 
d’unes sovintejades visites a museus, 
espais d’art que endemés de freqüentar 
el club fotogràfic d’Allauch i aprendre 
algunes tècniques de fotografia, van 
empènyer-lo a fer de la fotografia una nova activi-
tat professional. Aviat es faria realitat l’obtenció d’un 
primer premi en un concurs de fotògrafs amateurs, 
amb una sorprenent i retratista producció de figu-
racions personals. Amb l’únic objectiu de fer foto-
grafia de la manera més real possible va anar gestant 
un mètode propi, allò que hom considera la fórmula 
Gilbert Garcin, un procés que no veuria ni una sola 
modificació. Així, un cobert transformat en un estu-
di fotogràfic, una càmera Nikon antiga i ell mateix, 
amb el seu abric i un barret, donarien vida a unes 
identificacions possibles: el seu propi personatge, 
“L’home del capell”, després rebatejat com “Mister 

G”, a qui ràpidament va acompanyar la silueta de la 
seva esposa, Monique. Dos éssers humans anònims 
destinats, imatge rere imatge, a enfrontar-se lenta 
però determinantment a les adversitats generades 
per  les presses i el fugisser pas del temps i als ex-
cessos del comportament humà, en definitiva per la 
pròpia complexitat de ser dos en un context tantes 
vegades hostil. El resultat és un procés creatiu car-
regat d’idees i recursos, aquest: Gilbert Garcin -per 
pur plaer i passió- fa unes fotografies intel·ligents 
susceptibles d’oportunes i exemplars interpretacions; 
uns fantàstics relats narrats amb el joc de llums d’una 
càmera que ha sabut apropiar-se d’imaginatives 
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Febrer
30: Josep-Benet Cottolengo; Amador, Pere i Lluís; Sofia.

1: Josep, obrer. Jeremies; Orenç; Teodard; Aniol 
2: Anastasi; Mare de Déu d’Araceli; Segon; Zoa.
3: Felip; Jaume, apòstols ; Antonina; Alexandre 

4: Silvà; Florià; Gotard; Pelegrí Laziosi.
5: Àngel de Sicília; Amador; Martí de Finojosa,; Irene 

6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Els teus estimats: esposa, Maria; fills, Marta, Josep i Mireia; fills polítics; Marc, Titi i Isi; 
nets, Ferran, Marcel i Asha; tiets, cosins i demés familiars el tindrem sempre present.

Tal com ell desitjava, ha estat enterrat al cementiri de les Oluges, 
la seva vila natal, en la més estricta intimitat.

Ens deixà divendres dia 24 d’abril a l’edat de 71 anys.

Igualada, abril de 2020Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:

ESGLÉSIA / LA VEU 

Arran d’algunes pre-
guntes rebudes sobre 
què està fent l’Esglé-

sia per intentar ajudar en la 
lluita contra el Coronavirus, 
cada parròquia i cada cris-
tià, davant la situació actual, 
ha tirat endavant aquelles 
iniciatives que han estat al 
seu abast. Al Bisbat de Vic 
no es porta registre de totes 
aquestes iniciatives, però sí 
voldríem informar-vos de 
les accions i col·laboracions 
que s’estan duent a terme en 
aquest temps de confinament.
Com que és cada mossèn qui 
coneix millor la seva comuni-
tat, és ell qui decideix quina 
és la millor manera per fer-
se sentir proper i ajudar. Per 
tant, les iniciatives són moltes 
i diverses, encara que també 
hi ha propostes que provenen 
del propi Bisbat:
• A finals de març-principis 
d’abril, el bisbe Romà, a tra-
vés de la Delegada de la Ge-
neralitat a la Catalunya Cen-
tral, Alba Camps, i a través 
de la Delegada del Govern 
espanyol a Catalunya, Dolors 
Cunillera, ha posat a disposi-
ció de les dues Administraci-
ons tots i cadascun dels espais 
que té la Diòcesi, incloses les 
esglésies, com a possibles 
equipaments per a hospitals 

d’emergència si fos necessari.
• El Bisbat ha cedit locals par-
roquials per a la confecció i 
distribució de mascaretes i 
pantalles protectores. Amb 
l’ajuda operativa de volunta-
ris de l’Hospitalitat de Lour-
des, el Bisbat ha col·laborat en 
la confecció de 4.200 pantalles 
protectores (donades per l’em-
presa Tecmolde, d’Osca) per 
entregar a 25 residències de 
gent gran d’arreu de la diòcesi 
i a algun hospital.
• A Igualada, la Parròquia de 
la Sagrada Família d’Iguala-
da (amb el rector Mn. Xavier 
Bisbal al capdavant), ha fet 
diverses donacions de mate-
rial sanitari (donat per Casa 
Tarradellas) a la Llar del Sant 
Crist, a la Residència Igua-
lada i a la residència Amavir 
de Vilanova del Camí, que 
s’afegeixen a l’entrega de 1.400 
pantalles protectores (també 
donades per Casa Tarradellas) 
a l’Hospital d’Igualada. La 
Parròquia de la Sagrada Famí-
lia també ha donat 5.000 euros 
a l’Hospital d’Igualada, que els 
invertirà en mascaretes FFP2, 
i ha recollit entre la feligresia: 
- 3.400 guants per la Llar del 
Sant Crist
-  1.000 guants per la Resi-
dencia Sant Bonifaci de Piera
-  400 mascaretes quirúrgi-
ques per a la residencia Igua-
lada

-  600 mascaretes quirúrgi-
ques, 50 mascaretes KN95 i 
14 “monos” de protecció per 
la Llar del Sant Crist
- 50 mascaretes KN95 i 400 
mascaretes quirúrgiques per 
la residència Amavir de Vila-
nova del Camí
- 500 mascaretes quirúrgi-
ques per la Fundació Sanità-
ria Sant Josep
- 1.500 mascaretes quirúr-
giques, 50 mascaretes KN95 
i 14 “monos” de protecció 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada.
- 24 ampolles de solució hi-
droalcohòlica provinents de 
NIVEA per la Llar del Sant 
Crist
• Càritas Diocesana de Vic 
també continua treballant, 
amb les limitacions que supo-
sen els necessaris protocols 
de seguretat, concentrant els 
esforços en 40 Càritas par-
roquials, interparroquials i 
arxiprestals que atenen tot el 
bisbat, gestionades per uns 
250 voluntaris d’emergència 
i 26 treballadors en actiu du-
rant l’estat d’alarma, per tal 
d’assegurar uns serveis bàsics 
als més vulnerables:
- 21 Càritas garanteixen la 
distribució d’aliments, en co-
ordinació amb els serveis so-
cials.
• Càritas també ha posat en 
marxa a nivell diocesà un 

telèfon d’urgència (650 86 
64 02) amb servei de What-
sApp, per tal de garantir que 
les persones puguin trucar, 
des de qualsevol municipi del 
Bisbat, i manifestar la seva 
necessitat (en aspectes jurí-
dics, de feina, d’habitatge, de 
suport als fills i/o simplement 
d’acompanyament). En fun-
ció de la urgència, es deriva el 
cas a serveis socials.

Acompanyament espiritual i 
atenció religiosa
A més de les iniciatives de 
cada rector, el Bisbat ha cre-
at un equip de mossens vo-
luntaris, que no són de risc, 
per atendre espiritualment 
els malalts dels hospitals; s’ha 
posat en contacte amb tots 
els centres hospitalaris de la 
diòcesi (Hospital d’Iguala-
da, de Manresa, de Vic i de 
Campdevànol) per reforçar 
d’aquesta manera el servei re-
ligiós que habitualment fan. 
Per tant, en el moment en 
que les autoritats sanitàries 
d’aquests centres ho creguin 
convenient, es podrà atendre 
totes les persones que ho de-
manin.
• S’han atès totes les peticions 
d’enterrament i s’ha prioritzat 
acompanyar el dol de les fa-
mílies que han tingut algun 
difunt. D’acord amb el BOE 
del 30 de març, totes les fa-

mílies que ho desitgin poden 
demanar al mossèn que els 
acompanyi en l’acte d’enter-
rament al cementiri, encara 
que la comitiva del comiat es 
restringeix a un màxim de tres 
persones, a més del prevere 
celebrant.
• Cada dia, a les 08.45 h, es pot 
escoltar per Ràdio Vic (90.3 
FM) la missa que el bisbe de 
Vic, Romà Casanova, fa des 
de la catedral. Aquesta missa 
també es pot seguir per Canal 
Taronja Osona Moianès i per 
Youtube.
• Hi ha rectors que graven ví-
deos pels seus feligresos. Són 
vídeos que es pengen a You-
tube o altres canals i s’envien 
per whatsapp als contactes de 
cadascú. Aquests vídeos com 
que estan pensats especial-
ment pels feligresos de la seva 
parròquia poden ser molt més 
personals.
• Hi ha altres mossens que en-
vien missatges per whatsapp 
amb petites reflexions espiri-
tuals i d’escalf.
• També algun mossèn grava 
la missa per retransmetre-la 
a través d’internet (Youtube o 
Zoom).
• Els mossens s’han posat en 
contacte telefònic amb els seus 
feligresos, en especial amb 
aquelles persones que viuen 
soles o passen per alguna situ-
ació delicada.

Accions i col·laboracions en el temps de confinament
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PIA PRAT / LA VEU 

Podem considerar les òp-
tiques com a lloc de risc?
Qualsevol establiment a 

peu de carrer és un lloc de risc. 
En el cas de les òptiques, tenim 
un agreujant, que la distància 
que la nostra feina ens obliga 
a treballar és molt petita. Tant 
per ajustar i centrar ulleres, 
com per fer una valoració op-
tomètrica amb totes les proves 
de salut ocular ja que algunes 
d’elles no hi ha més de 20cm 
entre la boca del pacient i la 
nostra. És per aquest motiu, 
que no podem treballar sinó és 
amb tots els elements de pro-
tecció necessaris.

Com funcioneu en aquests 
moments?
Actualment obrim l’òptica 
d’Igualada, dilluns, dimecres i 
divendres i la de Montbui di-
marts i dijous de 10-12h del 
matí. El propòsit no ha can-
viat, és el de cobrir urgències. 
La feina s’ha limitat a encàr-
recs per recollir, reposicions 
de lents de contacte, algunes 
reparacions de les ulleres o al-
gun aprofitament de vidres en 
altres muntures perquè aques-
tes, durant el confinament 
s’han trencat.
També hem tingut alguna con-
sulta de salut ocular, que hem 
tingut que valorar in situ però 
sempre amb les mesures de 
protecció adequades.

Quines mesures penseu im-
plementar quan s’aixequi el 
confinament
Ja estem adaptant mesures de 
seguretat a mida que anem 
rebent el material necessari. Les 
normés són i seran aquestes.

1.  No es podrà entrar a l’òptica 
sense mascareta i mans netes 
(sinó tenen els hi subministra-
rem nosaltres) 

2. Control d’aforament a la 
botiga i prohibida l’entrada 
d’acompanyants dins del ga-
binet, a no ser que sigui un 
menor.

3. Revisions més espaiades, 
perquè tinguem temps de ven-
tilar i desinfectar el gabinet.

4.- La desinfecció  de les super-
fícies de la botiga i de les ulle-
res que s’emprovi cada client.

Amb tants dies d’estar la gent 
a casa mirant les pantalles, 
com afecta a la vista?
Pensem, quantes hores estem 
mirant en visió propera des 
que estem confinats? És escan-
dalós. Els símptomes són di-
versos, però el que està clar és 
que no és una situació natural 
per al nostre sistema visual i el 
més normal és “que es queixi”. 
Els més habituals són: dificul-

tat per enfocar de lluny o de 
prop, sensació de cansament, 
ulls vermells, mal de cap, ulls 
pesat, irritació...

Quantes hores són aconsella-
bles?
No hi ha un número màxim 
d’hores, dependrà de la teva 
flexibilitat acomodativa, de la 
teva visió binocular, de la teva 
qualitat de llàgrima i altres 
factor que faran que apareguin 
més tard o més d’hora aquests 
símptomes, per tant, és qüestió 
de fer servir el sentit comú, si 
ja passes 8 hores davant de les 
pantalles, per la teva feina, no 
n’hi sumis més. És molt impor-
tant relaxar el sistema visual 
mirant a distàncies llunyanes 
al llarg del dia, hi ha exercicis 
per fer a casa en aquest sentit.

Passa el mateix en nens que en 
adults?
No, els símptomes i les con-
seqüències a llarg termini són 
diferents, per exemple, els 
nens acostumen a tenir millor 
qualitat de llàgrima, per tant 

Parlem amb Roser Valls, optometrista i màster en teràpia visual i contactologia. Soc gerent de Valls Òptics Montbui i Igualada, nascuda a Sant Pere de Riudebit-
lles, però visc a Igualada des de fa quasi 20 anys. Pesidenta de la Unió d’Establiments de Montbui, perquè el comerç  associatiu és la meva segona passió
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no se’ns queixaran de això, 
però sí que és molt fàcil que 
comencin a perdre la capaci-
tat d’enfoc en visió llunyana, i 
per tant comencem a crear una 
pseudomiopia o una miopia 
real en el futur. Els adults, de-
pèn de si ja hem complert o no 
els 40 anys, però en general es 
més fàcil que trobem dificul-
tats en el enfoc en visió prope-
ra, cansament i els símptomes 
típics de sequedat ocular.

Sembla que el teletreball s’ani-
rà consolidant, quines condi-
cions ambientals s’haurien de 
seguir per preservar la vista?
És important que trobem un 
lloc adequat per treballar, amb 
una bona il·luminació gene-
ral, si pot ser natural, amb una 
finestra on podem relaxar el 
sistema visual mirant de lluny. 
Em d’evitar reflexes a la panta-
lla i afegir algun filtre que eli-
mini part de la radiació nociva 
que emeten aquestes.

És cert que ara hi ha més nens 
amb miopia a causa de les tau-
letes, mòbils i ordinadors?
La causa perquè hi ha més 
nens/es amb més miopia és 
multifactorial, però el que sí 
tenim clar, que una peça clau 
són les hores que passem da-
vant les pantalles i les poques 
hores que dediquem a l’oci en 
l’exterior, vaja just el que estem 
fent ara amb el confinament.

Creus que les administracions 
han de fer algun pla específic 
per al comerç?
Evidentment que sí, tots hem 
vist el que és el nostre munici-
pi amb els comerços tancats, és 

això el que volem? Just abans 
de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 el comerç de proximitat 
ja estava immers en una crisi 
degut al canvi de valors i de ca-
nals de compra del consumi-
dor. Cal reflexionar sobre tot 
el  que aporta el petit comerç a 
les ciutats i és obligació de tots 
no mirar cap un altre costat, 
si volem que els centres de les 
nostres ciutats/pobles tornin a 
recuperar la vida.

Consideres que la seva feina és 
un servei sanitari o comerç de 
proximitat?
Ambdues coses. La part més 
visible de la nostra feina és la 
comercial, la majoria de gent 
ens coneix com “venedors 
d’ulleres”, no renego, en cap 
moment d’aquesta part, al 
contrari m’agrada, però els op-
tometristes són professionals 
sanitàries amb una formació 
universitària i una funció molt 
concreta dins de l’àmbit de la 
salut visual que molts vegades 
no és reconeguda.

Com veus el futur de la seva 
professió?
Veig dos perfils d’establiments 
completament diferents, 
aquells que competeixen 
dins el mercat amb el preu 
com a un únic argument de 
venda, i aquells establiments 
que potenciaran la seva part 
sanitària, donant valor a l’ex-
ploració visual i diagnòstic i 
on la venda d’ulleres serà un 
tractament juntament amb la 
teràpia visual, la baixa visió, 
la contactologia etc... i on la 
formació de l’optometrista 
serà la peça principal.

“La nova normalitat no serà la normalitat de sempre”

IGUALADA
Passeig Verdaguer, 102

Tel. 93 803 67 98

STA MARGARIDA DE MONTBUI
 Crta. de Valls 14
Tel. 93 804 29 04
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIJOUS 30:  LA CREU

P. de la Creu, 7

 DIVENDRES 1: 
 BAUSILI 

Born, 23  (9-22h)
MR SINGLA 

Pujadas, 47 (22-9h)

DISSABTE 2:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 3: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DILLUNS 4:   TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 5:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 6:   SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 7: MISERACHS
Rambla Nova, 1



Marta Calzada i Pagès /  
Gerent de Finques Rambles

Soc Agent de la Propietat Immobiliària, experta en el sector immobiliari, formada en estudis immobiliaris 
per la Universitat Politècnica de Catalunya i Postgrau en Formació Immobiliària a la Universitat 
Ramon Llull. Actualment soc membre de la junta directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia.

Com està afectant la crisi de la Covid-19 a les agències 
immobiliàries?

Al ser empreses de serveis no essencials estem tancats al 
públic i no ens és permès desenvolupar la nostra activitat habi-
tual com fer visites als immobles o reunir-nos amb els nostres 
clients. Podem teletreballar i fer gestions administratives com 
l’administració de finques. Ara més que mai la nostra funció és 
ajudar a les persones, als qui volen vendre, comprar o llogar el 
seu immoble. Estem al seu costat i els acompanyem i assessorem 
en la situació actual tenint en compte les circumstàncies perso-
nals de cadascú. 

Aquelles persones que estaven en el procés de recerca d’un ha-
bitatge, en quina situació han quedat? Els podeu oferir algun 
servei?

Ara mateix s’han d’esperar però els podem ajudar. Tot i que no 
podem realitzar visites als immobles, disposem d’eines de treball 
en entorn digital com els tours virtuals, que permeten visitar els 
immobles com si estiguessis a dins. És un tour immersiu, molt 
realista, amb tots els detalls i amb imatges d’alta qualitat. Fins i 
tot permet veure el plànol del pis o la casa i prendre mides de 
les habitacions. Aquest és un servei diferencial que oferim i als 
clients els agrada molt ja que els permet avançar en la cerca del 
seu habitatge.

Les noves tecnologies estan molt presents a la vostra empresa?

Sí, sempre apostem per innovar i disposar de les últimes tecno-
logies en l’entorn digital. Utilitzem eines com la signatura digital 
o reunions per videoconferència amb els nostres clients.  La re-
alitat virtual ja fa 4 anys que vam començar a incorporar-la per 
ensenyar els immobles, primer amb un sistema més senzill i, des 
de fa un any, invertint en aquesta tecnologia més innovadora de 

tours virtuals per oferir la màxima qualitat.  

Aprofitant aquesta inversió que vam fer, ara estem treballant en 
un nou projecte de difusió per donar suport a projectes culturals 
i a equipaments d’interès. Serà un espai també per ajudar al ta-
lent jove i donar-li suport i difusió. Aviat el tindrem desenvolu-
pat conjuntament amb una nova pàgina web.

Parlem una mica de lloguers. El propietari està obligat a ac-
ceptar una rebaixa del lloguer d’un habitatge o local comerci-
al? Quines opcions hi ha? 

No hi està obligat si el propietari és un particular. Segons l’últim 
reial decret aprovat pel govern hi ha diferents fórmules pel que fa 
a les facilitats de pagament però aquestes estan sotmeses a què el 
propietari sigui gran tenidor (propietari de més de 10 immobles) 
o empresa, i que l’arrendatari compleixi els requisits de ser per-
sona econòmicament vulnerable. El millor és arribar a un acord 
entre les dues parts.

Si durant aquests mesos se’ns acaba un contracte de lloguer, 
com s’ha de procedir?

Es pot sol·licitar una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos, 
des de l’entrada en vigor del reial decret i fins a 2 mesos següents 
a la finalització de l’estat d’alarma.

Com es poden evitar els impagaments de lloguers en un perí-
ode econòmicament tan complicat com el que estem patint?

La millor manera és anticipar-se a qualsevol problema i per tant 
negociar un acord entre les dues parts. És com estem solucio-
nant la majoria dels casos en què ens estem trobant. Ens ha sor-
près positivament la bona voluntat de la majoria dels propietaris 
amb qui hem parlat i la comprensió envers la situació dels seus 
arrendataris. 

Per al mercat de l’habitatge, com preveus la sortida a aquesta 
crisi?

En aquests moments ningú ho sap, estem en un moment d’in-
certesa i a l’expectativa de com evoluciona l’economia a nivell 
global. Pel que fa al mercat de lloguer d’habitatges, hi segueix 
havent molta més demanda que oferta, venim d’una situació en 
què l’habitatge de lloguer era escàs amb tendència a pujar preus. 
Estimem que hi pot haver un petit repunt a la baixa de preus 
amb tendència a estabilitzar-se. Pel que fa a les compra-vendes, 
probablement hi haurà una disminució en el nombre de transac-
cions durant els propers mesos degut a la incertesa. Moltes famí-
lies tenen por al desconegut i els seus diners no aniran a consum 
sinó a estalvi; n’hi haurà d’altres que estaran a l’expectativa de 
que s’estabilitzi la seva situació laboral. 

Tanmateix, és probable que els preus es vegin afectats, amb ten-
dència a la baixa, però dependrà molt de les necessitats i de la 
situació de cada propietari i de l’interès en poder materialitzar 
operacions a curt termini. Tot i així, hi ha immobles que no bai-
xaran de preu. Un bon producte, ben situat, ben orientat i de 
qualitat, sempre estarà buscat i ben valorat.

Tot apunta a que hi haurà una parada del mercat immobiliari 
aquest 2020 i una baixada de preus, però crec que és conjuntural 
i que el 2021 començarà la recuperació. 

Aquesta situació és molt diferent a la del 2008, on el sector im-
mobiliari estava sobredimensionat, amb un gran excés d’oferta, i 
amb els bancs que van restringir l’accés al crèdit. 

La capacitat de reacció, capacitat d’adaptació dels negocis, estra-
tègies, teletreball i les eines digitals, seran claus. 

Tot s’havia d’arreglar anant units i sent iguals, però hi ha autonomies que poden fer molt, mentre altres no disposen del més elemental. 
Algunes no han tingut ni gairebé malalts, mentre que en altres no tenien prou hospitals pels infectats. Descoordinació entre administra-
cions, però recordar-nos qui mana. El xou de la centralització, les compres, el segrest de material a empreses, les ordres contradictòries i 
la mala gestió. Les paraules ja ni disfressen els fets. Ara els geriàtrics. Fins ara, ningú es plantejava per què havent-n’hi tants, no hi havia 
lloc per a tothom. Cuidar avis dona feina i es deixava als professionals. Ara s’escandalitzen de que la meitat de morts a Europa siguin a les 
residències. Aquesta setmana a algunes d’Igualada encara no tenien prou guants pel personal assistencial, malgrat estar tutelades per la 
Generalitat. Els que treuen el carro del fangar són els de sempre. Els que manen segueixen donant les culpes al burro, al mal temps i a qui 
poden. I renegant, reparteixen bastonades allà on se’ls discuteix. La gent es solidaritza amb els nous herois de sempre, aplaudint-los des 
dels balcons, però segueixen votant sense dir ni piu. Esgarrifa pensar com serà la represa.

“La realitat virtual permet al client 
veure immobles sense moure’s de casa”

  Cristina Roma @crisroma67

Dijous, 30 d’abril de 2020

Espai patrocinat per:

Plaça de la Creu, 2, Igualada

Tel. 93 803 43 40
www.finquesrambles.com

Estem al teu costat


