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L’EDITORIAL

La Conca: ara, també
L a condició “singular” de la Conca d’Òde-

na en tot el confinament a conseqüència 
del Covid-19 ens pot portar més malde-
caps. A banda de la resolta -a mitges- si-

tuació dels treballadors confinats i les baixes labo-
rals forçoses, que va costar unes mes de resoldre 
-i malament-, tot plegat sumat a l’evident esforç 
i neguit de quasi 70.000 
persones abans que nin-
gú a Espanya, ara pot 
venir agreujat pel fet 
que el desescalament 
no comporti cap “sin-
gularitat”. Vam comen-
çar abans que ningú el 
confinament, i s’espera 
que la Generalitat man-
tingui la “singularitat” 
de la Conca en el deses-
calament. Les dades són 
prou bones. 
Efectivament, pel que fa a la reducció de la morta-
litat i la propagació de virus, els números mostren 
que l’episodi està sota control a la Conca d’Òdena. 
A l’Hospital, per sort, hi ha molts llits lliures i fins 
i tot s’han ofert a d’altres centres sanitaris per si 
els necessiten.

No avançar en una fase més pot fàcilment provo-
car neguit en la indústria i especialment en el co-
merç i l’hostaleria, que no podrien avançar en el 
seu desescalament. De moment, Tarragona, l’Ebre 
i el Pirineu ja entraran a la fase 1 el proper di-
lluns. La Conca i l’Anoia, no. Caldria saber-ne les 
causes, específicament de la Conca d’Òdena. S’ho 

mereixen els seus ha-
bitants.
No és estrany que 
des de l’Ajuntament 
d’Igualada -i els de 
tota la Conca- ja 
s’hagi demanat  que, 
si els indicadors ho 
permeten, pugui 
passar a la fase 1 de 
desconfinament, in-
dependentment de la 
situació a la provín-

cia de Barcelona o l’àrea sanitària de la Catalunya 
Central, on pertany.
“Com vam ser especials quan ens van confinar 
també ens agradaria ser-ho quan ens desconfinen”, 
ha dit l’alcalde Marc Castells aquesta setmana, en 
un clar avís a les autoritats superiors. Ras, curt i 
lògic. Imperarà la lògica?  Veurem. 

Vam començar abans que ningú 
el confinament, i s’espera que 
la Generalitat  mantingui la 

“singularitat” de la Conca en el 
desescalament. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Arturo Fasana, advocat i gestor 
del rei Joan Carles I,  ha declarat 
davant les autoritats judicials su-
ïsses que “el 2010 vaig ingressar a 
la banca Maribaud la quantitat de 
1,9 milions de dòlars (1,7 milions 
d’euros), que el rei havia rebut com 
a donació del sultà de Bahrain”. La 
justícia suïssa investiga els movi-
ments de la fundació panamenya 
‘Lucum’ en la qual el rei emèrit era 
primer beneficiari.

El rei Felipe VI i la reina Leticia, 
que, segons alguns, lideren la llui-
ta contra el Covid-19, junt a les 
forces armades i la Guardia Civil, 
han fet una videoconferència amb 
diferents personalitats del món 
empresarial, esportiu i cultural per 

definir “un pla d’acció col·lectiu 
per afrontar la crisi econòmica i 
social després de la pandèmia, po-
sant èmfasi en la necessitat de la 
col·laboració publicoprivada, en 
termes de salut i econòmics, per 
sumar esforços entre empreses, 
administracions i institucions pú-
bliques i ciutadans”  

Félix Millet, Jordi Montull, i als 
altres acusats del cas Palau, han 
conegut la sentència del Tribunal 
Suprem, que també fixa el comís 
de 6,6 milions d’euros a CDC ja 
que “ha quedat provat que el pac-
tat per la influència, que era una 
comissió percentual de l’obra pú-
blica adjudicada, arribés a Con-
vergència i el Codi Penal estableix 
que els dons, presents o regals 
cauran en decomís”

Bonaventura Clotet, director de 
consorci format per IrsiCaixa, 
l’IRTA, el BSC i Grífols, ha dit 
que “ens hem precipitat amb el 
desconfinament. S’hauria d’haver 
allargat una setmana més i s’hau-
ria d’haver comptat amb l’exper-
tesa de cada una de les comunitats 
autònomes, car les xifres de con-

tagis i situacions són diferents.”

Salvador Illa, ministre de Sanitat, 
ha dit que també s’afegeix que “les 
comunitats autònomes, escoltades 
les entitats locals afectades, podran 
proposar que un territori concret 
de la seva comunitat sigui declarat 
en una fase diferent del procés de 
desescalada.”

Nadia Calviño, ministra d’Econo-
mia, ha explicat les previsions ma-
croeconòmiques que es presenten 
a l’EU “estimem que el 2020 l’eco-
nomia caurà un 9,2% aquest any i 
es recuperarà parcialment el 2021, 
amb un creixement del 6,8%. L’atur 
pujarà fins al 19% el 2020 i es redui-
rà lleugerament l’any següent fins 
al 17,2%. El pressupost de l’Estat 
preveiem que es tanqui aquest any 
amb un dèficit del 10,3% i el deute 
del conjunt d’administracions pú-
bliques passarà del 95,5% de l’any 
passat al 115,5%. Estimem que la 
reducció dels ingressos públics su-
perarà els 25.700 milions d’euros” 

Sandro Rosell, ex-president del Bar-
ça, va dir “avui sembla que per ser 
català hagis de ser un delinqüent.

El judicial, un 
món a part
Tot i que de vegades ens volen fer creu-
re que són infal·libles, els jutges tam-
bé s’equivoquen. S’equivoquen tant i 
l’encerten tant com ens equivoquem 
i l’encertem les persones que no som 
jutges. El problema és que, quan un 
jutge signa una sentència equivocada, 
normalment no és el jutge qui paga 
per la seva equivocació sinó la perso-
na que en pateix les conseqüències. Les 
sentències judicials injustes generen 
un gran escàndol en la societat. Algu-
nes són tan extravagants que no poden 
ser fruit d’una equivocació dels jutges 
sinó d’una voluntat clara de perjudicar 
la persona jutjada, o la idea que repre-
senta. Els jutges, com tothom, també 
tenen les seves preferències polítiques 
i, si cal, persegueixen idees. D’això en 
té experiència el món independentista 
català. Els jutges disposen d’una eina 
molt efectiva per venjar-se de qui dis-
crepi de la seva particular interpretació 
de la llei: la sentència judicial. Evident-
ment no parlo de tots els jutges, ja que 
la majoria fan bé la seva feina. Parlo de 
molts d’aquells que arriben als nivells 
diguem-ne més polítics de la judica-
tura: el TOP, que ara en diuen Audièn-
cia Nacional, i el Tribunal Suprem. El 
Tribunal Constitucional, formalment, 
no entraria en aquesta categoria, tot i 
que els efectes perversos de les seves 
actuacions són encara pitjors, ja que, si 
et condemnen injustament, només et 
queda la via d’anar a buscar la justícia 
més amunt dels Pirineus, amb tot el 
que això comporta.
Aplicant la Llei de Seguretat Ciutadana 
del 2015, recentment s’ha fet pública 
una sentència condemnatòria que no 
implica entrada a la presó, però quasi, 
en contra d’una diputada madrilenya 
podemita que va participar en unes 
protestes. És una sentència injusta, i 
molta gent se n’ha queixat en veu alta, 
inclòs un vicepresident del govern es-
panyol. Però el corporativisme del món 
judicial intenta tapar les crítiques que 
reben els jutges, i qui té les de perdre 
sempre és qui es queixa i no pas el jut-
ge. Al meu entendre, la majoria de les 
sentències condemnatòries derivades 
d’aquella llei són injustes, ja que aquella 
llei no es pot considerar democràtica. I 
tot i les promeses de derogar-la fetes en 
el seu dia pels partits que governen ara, 
les esquerres han vist que aquell per-
vers artefacte judicial també pot ser útil 
als seus interessos actuals, i ara es fan 
els desentesos. Una actitud típica dels 
polítics, els quals diuen una cosa quan 
són a l’oposició i fan exactament la con-
trària quan governen. Jutges i polítics 
units per un interès superior comú.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Tenim un repte, com a societat i 
també com a ciutat. Un repte co-
lossal que alhora pot ser una opor-
tunitat: afrontar la immensa crisi 

econòmica i social que ja estem patint i sor-
tir-nos-en.
És moment de la política en majúscules. A 
tot el país i també a la nos-
tra ciutat. Tots hem de fer 
l’esforç d’aparcar la motxilla 
que portem i centrar-nos 
en oferir una resposta de 
ciutat, és absolutament im-
prescindible fer-ho i fer-ho 
així, sinó -i no ho oblidem!- 
qui més ho pagarà serem 
els ciutadans i, sobretot, els 
més febles.
Òbviament, i això és polí-
ticament elemental, hem 
d’exigir com a territori que 
tinguem les inversions i aju-
des per part de les adminis-
tracions superiors: consells 
comarcals, diputacions, go-
vern de la Generalitat i go-
vern de l’estat espanyol. És 
de justícia i ho mereixem, més quan la Con-
ca ha estat la “zona zero” de Catalunya en-
mig d’aquesta dramàtica pandèmia. Aquest 
treball l’hem de fer tots. Però més enllà de 
la reivindicació, convé no enganyar i parlar 
als ciutadans amb claredat: Els territoris que 
se’n sortiran millor seran aquells on els go-
verns siguin capaços de generar pressupost 
i mesures pal·liar els efectes devastadors de 
la nova crisi econòmica. És així. Els governs 
municipals en cap cas, sota cap concepte, 
poden amagar el cap sota l’ala i esperar que 

vinguin de fora a resoldre’ns els problemes. 
Quina és sinó la funció d’un ajuntament? No 
n’hi ha prou amb gestionar fires medievals 
i organitzar curses. Cal, sens dubte, que els 
governs municipals formin part de la so-
lució d’una manera activa i compromesa, 
sense excuses i fent mans i mànigues per 

evitar que ningú, absolutament ningú que-
di enrere.
Som en aquest punt. Som a la cruïlla entre 
seguir fent el mateix, que no ens servirà, o 
canviar i transformar les prioritats com a 
resposta a la crisi social i econòmica. Fer 
gàrgares amb mel i llimona ja no serveix. 
Cal fer política, en majúscules, de consens 
i amb solucions concretes per problemes 
concrets. I, és evident, Igualada no només 
haurà de fer això sinó també exercir el lide-
ratge de la comarca.

Aquests últims dies, un cop afrontada la cri-
si sanitària més greu, tots els grups polítics 
hem començat a fer propostes per encarar 
la crisi econòmica i social. Tots, i tots amb 
bones idees. No us intentaré convèncer de 
les benaurances de les propostes d’ERC, no 
es tracta d’això. Es tracta de dur a terme, 

junts, les millors propostes per 
la ciutat, independentment de 
qui les proposi.
Cal que el govern lideri un tre-
ball majúscul de consens de 
ciutat. Amb els grups polítics 
i també amb les entitats, eco-
nòmiques i socials. Cal que hi 
siguem tots i cal fer-ho amb 
urgència.
Tots, absolutament tots els 
partits de l’oposició hem es-
tès la mà al govern municipal, 
sense exigències, cap ni una. 
Hem ofert el treball comú per 
consensuar la solució. De fet el 
mateix govern verbalitza que 
cal remar plegats. Doncs cal 
passar de les boniques paraules 
als fets. Fets i no paraules.

Fins a dia d’avui el govern municipal no ha 
comptat per res amb els grups de l’oposi-
ció quan, insisteixo, tots ens vam posar a la 
seva disposició i hem sigut més que lleials, 
comprensius i respectuosos. I n’estic se-
gur que tant nosaltres, ERC, com Igualada 
Som-hi, Poble Actiu i Ciutadans tenim la 
ferma convicció que cal afrontar els reptes 
amb consens, diàleg i acords de ciutat. Per 
nosaltres no quedarà, això segur. Ara toca 
estar a l’alçada i exercir la responsabilitat. 
Fem-ho!.  
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És moment de la política en majúscules

Creus que s’estan portant bé els primers dies 
de desescalada?

 Sí 26,7%  No 73,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ENRIC CONILL
ERC Igualada
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L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

DESPRÉS DE LA COVID, 
VE L’OBLIT?
Joan Pinyol

Després de tants dies de capgirament 
del nostre ordre de coses, amb el cor 
encongit per tantes persones mortes i 
tantes vives que no els poden ni aco-
miadar, i després de diverses intros-
peccions obligades, amb una absoluta 
dependència a unes autoritats que, ni 
enmig de drama no han sabut aparcar 
ni interessos ni diferències, s’ha iniciat 
ja una altra pandèmia, l’esclat d’alegria 
pel desconfinament progressiu cap a 
l’anomenada nova normalitat. A ban-
da de la possibilitat de nous rebrots 
del maleït virus correm un altre perill. 

Que les ganes de recuperar certs hàbits 
ens facin oblidar tantes inoperàncies 
polítiques manifestes. La Unió Euro-
pea ha estat letalment insolidària, els 
parlaments, com l’espanyol i el català, 
no necessiten tants sous quantiosos 
per fer-nos perdre temps i diners. Amb 
dos diputats de cada formació n’hi ha 
de sobres. La monarquia no serveix de 
res. Un exèrcit contra un virus micros-
còpic sembla un acudit del TBO i no 
podem tornar a menystenir la sanitat 
pública. Aviat serà l’hora de depurar 
responsabilitats en els nostres diri-
gents des del dolor per tantes pèrdues 
i de plantejar-nos si val la pena votar 
mai més la classe política actual. A mi 
em costarà molt. Tant de bo no ens do-
mini l’amnèsia i no oblidem!

UNA REFLEXIÓ
Pepita Castells Pujol

El diari La Veu de data 30-4-2020, 
redacta una notícia satisfactòria: 
“Amb una inversió de 4,8 milions  
es construirà un nou immoble en 
un solar de 739 metres quadrats, 
amb  locals  comercials i pàrquing”.
És lloable construir 36 pisos desti-
nats a lloguer social, això és l’anun-
ci fet pel Batlle de Igualada
Però pregunto: són necessaris lo-
cals comercials?.
Al voltant de l’anunci de la ubicació 
dels pisos, passejant pots observar 
quants locals comercials tenen les 
portes avall i d’altres amb el cartell 
“es lloga”o “es ven”.

Al mateix diari un escrit del Josep 
Soriguera, recalca una concepció 
de la justícia, la qual pot ser tras-
passada a altres índoles: descrit per 
Rawls “les lleis i les institucions, 
per molt eficients i ben arranjades 
que estiguin, han de ser reformades 
o abolides si són injustes.”
Les forces polítiques del nostre 
Ajuntament són sabedores  d’aques-
ta notícia i em permeto fer-los una 
reflexió: destinar la part de locals 
comercials a habitatge, normals o 
per a persones  amb mobilitat re-
duïda, permetria obtenir  dos be-
neficis, més habitatges i alguns 
d’aquests destinar-los a les perso-
nes que així ho necessitin.
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JOSEP M. CARRERAS

El llegir i l’escriure

“Que el llegir no ens faci per-
dre l’escriure”, es diu nor-
malment quan es tracta una 
qüestió important a la qual 

de sobte se n’hi afegeix una altra, 
també important. Cal tractar-les 
totes dues  i això vol dir, evident-
ment, establir unes prioritats i 

atendre la nova situació sense renunciar al que s’es-
tava treballant.
Dic això perquè el tema del coronavirus s’ha con-
vertit de fet en una notícia monotemàtica. Obriu 
qualsevol mitjà de comunicació a qualsevol hora i 
teniu un alt percentatge de probabilitats que, d’una 
manera o altra, parlaran de la pandèmia o de la cri-
si econòmica que es congria com una tempesta que 
pot arrasar tota la feina feta durant aquests anys 
difícils. 
Però, malgrat la frenada, la vida segueix i a poc a 
poc tots plegats hem d’anar recuperant el  ritme. 
Per això no ens podem oblidar d’aquells aspectes 
que fins ara ens han mantingut dempeus per acon-
seguir una millora per al nostre país.

Fa pocs dies, entre els molts missatges que m’ar-
riben al watshap, n’hi havia un que em va cridar 
l’atenció. Parlava del reconeixement per part de 
l’ONU de Catalunya com a nació i, per tant, el re-
mitent en treia com a conseqüència directa, el dret 
a l’autodeterminació.
No sé si la notícia era certa, però el fons és ben real 
i em va fer adonar que darrere el coronavirus pot-
ser havíem deixat en segon terme altres aspectes 
també fonamentals en una societat civilitzada com 
pretén ser la nostra. Primer és el dret a la vida, però 
el segon dret és la llibertat. Em va semblar, doncs, 
que valia la pena reenviar el missatge a les meves 
amistats. Vaig tenir una resposta sorprenent per 
part d’un dels amics. Em deia si no n’hi havia prou 
amb el coronavirus que ara l’”amenaçava” amb al-
tres desgràcies. Per la seva formació religiosa havia 
après que havíem vingut a aquest món a sofrir i que 
calia tenir paciència. No vaig voler iniciar una polè-
mica perquè fins ara no he vist mai que en aquesta 
mena de confrontacions –i més si són polítiques- 
ningú canviés de parer. Més aviat solen servir per 
radicalitzar les posicions i  a vegades fins i tot po-

den trencar  amistats. Pel mateix motiu crec que sol 
ser inútil el discurseig dels Parlaments. 
Malgrat tot, em vaig quedar amb les ganes de pre-
guntar-li a aquest amic si considera just que unes 
persones que no han fet més que voler preguntar 
democràticament al poble quin futur volien per al 
seu país hagin estat condemnades a penes de 12 
anys, com si haguessin volgut fer un cop d’estat. 
Mentrestant, i sense fer soroll, la fiscalia continua la 
seva labor per aconseguir que els tribunals anul·lin 
els permisos que s’han concedit a alguns dels nos-
tres presos polítics per anar a treballar o col·laborar 
en tasques socials. 
No podem oblidar el perill de la Covid19, però tam-
poc aquelles persones que sofreixen injustament  pre-
só per haver volgut exercir un dret col·lectiu que no és 
cap concessió legal sinó que forma part immanent del 
dret natural que assisteix a tots els pobles. I el dret na-
tural està per damunt de qualsevol llei escrita. Les lleis 
les escriuen els homes, els drets humans són inherents 
a la nostra mateixa naturalesa com a persones. No ho 
oblidem. Lluitar per la llibertat és lluitar per la justícia. 
Que el llegir no ens faci perdre l’escriure. 
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

10-12 h
19-20 h

Persones de més de 70 anys 
i persones dependents.



Vivim una crisi sani-
tària i social massa 
grossa.... perquè  diri-
gents tan petits i me-

diocres la puguin resoldre. No 
sé vosaltres, però jo quan veig al 
ministre de Sanitat, Salvador Illa 

en compareixences de premsa, declaracions insti-
tucionals o al costat Pedro Sánchez i del ministre 
Marlaska, no faig més que pensar: ens deixaran 
morir a tots. No pas per perversos, sinó per inú-
tils.
Salvador Illa va rebre un ministeri, el de Sanitat, 
com a quota del PSC dins del PSOE. Li varen do-
nar aquest ministeri perquè és una caixa buida. És 
un ministeri que té la majoria de les seves compe-
tències traspassades des de la transició, a les co-
munitats autònomes. Ningú amb dos dits de front 
li donaria a un aparatchik * sense experiència 
prèvia ni coneixements, un ministeri important. 
Pedro Sánchez és un home intel·ligent i va pensar 
que Illa no podria fer cap mal en un ministeri que 
només tenia competències burocràtiques. I el Cap 
d’Estat tenint al Marlaska portant Interior, també 
li va semblar bé “poner al amigo de Iceta en un 
ministerio menor”. 

Però ves per on que de sobte va arribar la pandè-
mia del coronavirus i l’unionisme va veure l’oca-
sió perfecta per aplicar un magne 155 a tot l’estat. 
Amb el “decreto de alarma nacional” varen treure 
les competències decisòries de Sanitat a les Co-
munidades Autónomas per concentrar totes les 
decisions en mans dels ministeris de Sanidad, In-
terior, Infraestructuras i Defensa (?) deixant, això 
sí, la responsabilitat en els respectius consellers de 
Sanitat. Poc els va importar que des de fa 40 anys 
que les competències en Sanitat estiguin en mans 
dels governs autònoms que són, al capdavall, els 
que millor coneixen la situació de cada territori. 
La “unidaz de España” està per damunt de la vida 
dels espanyols.
La posada en escena de les rodes informatives és 
digna de Fellini: militars amb medalles, el Cap 
d’Estat vestit de camuflatge, premsa domestica-
da, cap metge ni cap científic donant consells.... 
i sobretot una consigna: “Juntos venceremos a los 
virus”. (Una altra vegada cinquanta anys després, 
es tornen a referir als catalans com a virus).
L’exèrcit espanyol es passeja per tot el territori 
muntant la pantomima de la neteja antivirus i des 
del gobierno s’han arrogat totes les competències 
de compra de materials sanitaris, assegurant-se 
les comissions pertinents “para los amiguetes”. En 
això sí que demostra experiència, Salvador Illa.
El més emprenyador de tot és que al PSC hi ha 
persones més ben preparades per ocupar aquest 
càrrec, però igual no són tan amiguets de Miquel 
Iceta. Quina culpa hi tenim nosaltres? em pregun-
to. Jo no cap, però n’hi ha que els voten. 
Els deu agradar el perill.
*Aparatchik: dirigent polític que no ha fet altra 
cosa que pujar dins de l’estructura del partit. 

Salvador Illa va rebre un ministeri, el 
de Sanitat, com a quota del PSC dins 

del PSOE. 

BERNAT ROCA
@crossroads1815

Una crisi massa 
grossa....

The Sound(s) of Silence

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

UnEl mes de març de 1964, Paul 
Simon i Art Garfunkel eren a l’es-
tudi de gravació arrodonint una 
peça musical. Simon havia treba-
llat en ella durant mesos i n’havia 
tret el títol d’una frase pintada al 
metro de Nova York: The Soun-

d(s) of Silence. El brillant músic i compositor va 
captar tot el nihilisme de la ciutat en una sola i pu-
nyent lletra. Potser també captà els ecos del final 
d’una època: el Camelot de Kennedy, assassinat 
a Dallas el 1963. Paul explicava que havia com-
posat al bany part de la cançó, tancant els llums 
i tractant d’aïllar-se del soroll. Hello darkness, my 
old friend. Nova York és avui un paisatge desolat 
pel Coronavirus, 
molt lluny d’aquell 
temps de hippies i 
contracultura que 
va sorgir paral·lel a 
l’èxit d’aquell duet 
americà. Winter is 
coming. 
Penso en aquesta 
cançó mentre ca-
mino un matí per 
Igualada. Els car-
rers buits, les bo-
tigues tancades, la 
tristor infinita de 
les pèrdues huma-
nes..., i jo tracto de 
buscar bellesa en el silenci. Mentrestant, la respi-
ració m’entela les ulleres degut a la posició de la 
mascareta. Fa un dia preciós. El sol brilla després 
de dies de pluja i aprofito per fer un parell de fo-
tografies per a la memòria. Tanmateix, la postal 
distòpica d’una Igualada confinada i màrtir de la 
pandèmia global ha estat notícia mundial al New 
York Times. Arribo a casa després de comprar. 
Enllesteixo feina a l’ordinador, coses del teletre-
ball, fins que cau la nit. I jo adoro la nit, deixo que 
m’embolcalli i em parli. 

En temps de dificultats, quan l’ànima –com deia 
Unamuno- ens fa mal i per tant ens adonem que 
en tenim, sempre tornem als nostres refugis. I un 
d’aquests és el dens i fecund món de la infantesa. 
El temps és l’espai entre els nostres records. I en 
aquestes nits d’abril jo torno anys enrere, quan vi-
via a casa amb la mare. Recordo aquells dissabtes 
quan em despertava a mig matí i ella ja feinejava. 
Al tocadiscs sonava Bridge Over Troubled Water, 
El Condor Pasa (If I Could) o Cecilia. Era com un 
regal, sortir al menjador i sentir aquella música. 
Quan no saps res del món sembla que tot sigui 
màgic, que existeixi sense esforç. Flueix. La músi-
ca brolla i les notes t’envolten i sembla que estiguis 
protegit per una armadura invisible feta de vibra-

cions. El temps 
s’atura i sembla 
que siguis un estel 
atrapat per sem-
pre en el vòrtex de 
l’existir. Sembla.
Potser els meus 
intents de recupe-
rar uns sentiments 
nostàlgics, com 
els que Garfunkel 
invoca a Scar-
borough Fair, en 
temps del reggae-
ton són un vestigi 
caduc d’infantilis-
me. Però sempre 

he sigut una mica naïf i pueril. I això m’ha fet 
guanyar amics i enemics. Potser perquè he après a 
cops que la maduresa consisteix en sortir al carrer 
plorat de casa i donar al món el millor de tu ma-
teix. I potser per això, escolto The Boxer abans de 
tancar la paradeta i anar a dormir, just després de 
repassar algunes de les postals de la meva vida, amb 
tots els seus personatges, com si el món s’hagués 
posat potes enlaire per tornar a ser al mateix lloc i 
res hagués canviat.  But the fighter still remains... 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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El Vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès es reuneix 
amb alcaldes i agents econòmics de l’Anoia 

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

El Vicepresident del Go-
vern català i Conseller 
d’Economia i Hisen-

da, Pere Aragonès, s’ha reu-
nit amb la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Igualada Comerç, 
TIC Anoia i els sindicats UGT 
i CCOO per afrontar la nova 
situació econòmica del terri-
tori. També hi era present el 
regidor d’ERC a Igualada En-
ric Conill.
Aragonès ha conegut de 
primera mà les necessitats 
econòmiques i socials dels 
empresaris, comerciants, au-
tònoms i treballadors de la 
Conca d’Òdena. En aquest 
sentit el Vicepresident ha ex-
plicat que es prendran me-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
ha anunciat aquest di-
mecres que, quan la 

ciutat entri en la fase 1 del 
desconfinament, es tallarà in-
definidament la circulació de 
vehicles per la Rambla de Sant 
Isidre, que es convertirà en una 
via només per a vianants. Així 
hi haurà més espai destinat a la 
instal·lació de terrasses dels bars 
i restaurants de la Rambla, que 
ara veuen limitat el seu afora-
ment habilitat per preservar les 
mesures de seguretat sanitàries. 
D’aquesta manera, només hi 

sures en l’àmbit econòmic 
a la Conca d’Òdena atesa la 
“singularitat” del territori i 
que “d’acord amb les especi-
ficitats dels municipis, confi-
nats abans que ningú, caldrà 
afrontar els greuges amb me-
sures econòmiques pel terri-
tori”. El Vicepresident Arago-
nès ha demanat als diferents 
actors econòmics i empresa-
rials quines són les seves “ne-
cessitats” i ha explicat que 
“estudiaran a fons les pro-
blemàtiques de la Conca per 
poder aportar solucions i me-
sures concretes en l’economia 
de l’Anoia amb un programa 
especial de recuperació eco-
nòmica”. 
Aragonès s’ha referit a la “evi-

dent necessitat que té la Con-
ca d’Òdena” a l’hora de rebre 
suport “en l’àmbit econòmic” 
alhora que ha explicat que 
“caldrà convertir aquestes di-
ficultats en oportunitats per 
rellançar l’economia d’Iguala-
da i de la comarca”. 
El cap de files d’ERC Igualada, 
Enric Conill, també ha insis-
tit en la necessitat d’aconse-
guir millorar les comunicaci-
ons ferroviàries amb la resta 
de Catalunya. 
Finalment en la reunió tam-
bé s’han tractat diverses pre-
ocupacions en els àmbits 
econòmics com el tèxtil, de 
restauració, digital, turístic i 
comercial per part dels dife-
rents participants a la reunió. 

El Vicepresident Aragonès 
també s’ha compromès a tor-
nar a fer aquesta reunió amb 
la UEA, Igualada Comerç, 
TIC Anoia i sindicats en els 

propers mesos. 
En el mateix dia Aragonès va 
mantenir també una trobada 
amb els alcaldes de la Conca 
d’Òdena.

La Rambla St. Isidre estarà tallada, a partir de la Fase 1, 
per a permetre més espai de terrasses a bars i restaurants

podran circular per a càrrega i 
descàrrega –en horari restringit 
al matí- els vehicles distribuï-
dors que abasteixen els establi-
ments comercials i de restaura-
ció, a més de vehicles de serveis.
Aquesta mesura forma part de 
la readaptació general de les ter-
rasses que es regularà al conjunt 
de la ciutat. 
La nova normativa del Minis-
teri de Sanitat limita la reober-
tura al públic de les terrasses 
dels establiments d’hostaleria 
al 50% de les taules permeses 
fins ara i obliga a garantir que 
es manté la deguda distància fí-
sica mínima de 2 metres entre 

les taules. Els establiments que 
ho desitgin poden sol·licitar a 
l’Ajuntament incrementar la su-
perfície de terrassa i el nombre 
de taules, sempre respectant la 
proporció amb la superfície dis-
ponible. A més, s’autoritzen les 
reunions a les terrasses de fins 
a un màxim de 10 persones per 
taula o agrupació de taules.

Zones blaves
D’altra banda, l’Ajuntament 
també ha acordat que, quan 
s’accedeixi a la fase 1 de des-
confinament es determinarà la 
data en què es tornarà a posar 
en servei les zones blaves, amb 

l’objectiu d’afavorir la rotació 
dels estacionaments i dina-
mitzar l’activitat dels establi-
ments comercials. 

Taules per a la reactivació i 
emergència social
Castells també ha anunciat 
que en el proper ple de l’Ajun-
tament el govern municipal 
presentarà dos decrets que 
preveuen la creació d’una Tau-
la per a la reactivació econò-
mica, que presidirà el regidor 
de Dinamització Econòmica, 
Jordi Marcé, i la creació d’una 
Taula per a l’emergència so-
cial, que presidirà la primera 

tinenta d’alcalde, Carme Riera; 
dos organismes en què hi haurà 
també representants de tots els 
grups municipals.
També l’Aliança per la Conca, 
que inicialment formaven els 
alcaldes, es veurà ampliada amb 
els agents econòmics i socials 
dels municipis que la integren i 
dilluns en tindrà lloc la prime-
ra reunió formal. D’altra banda, 
continuen les obres del nou Ins-
titut Badia i Margarit, que està 
previst que entri en funciona-
ment en l’inici del nou curs esco-
lar, i també les obres de reposició 
del tram de col·lector d’aigües 
entre Igualada i Vilanova.

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

professionals 
que ho feu possible



“Estàvem reunits aquell 
vespre del dijous 12 de 

març i l’alcalde Castells 
va rebre una trucada 

del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, 
que li va confirmar la 
decisió de confinar la 

Conca, amb temps fins 
la mitjanit per entrar o 
sortir. Recordo que vam 

anar a dormir molt 
tard, perquè una cosa 
són les paraules, i una 

altra els fets”
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“Aquesta epidèmia del Coronavirus ens ha ensenyat 
que a partir d’ara, res serà igual”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’igualadí Enric Morist 
és Coordinador de la 
Creu Roja a Catalunya, 

i al mateix temps Vicepresi-
dent de la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Cata-
lunya. Vinculat de sempre a la 
Creu Roja, és una de les perso-
nes que millor coneix al nostre 
país la situació de pobresa i de 
necessitats bàsiques que patei-
xen milers de famílies. 
Acostumat a combatre situaci-
ons crítiques, l’Enric va viure 
en primer pla el doble confi-
nament de la Conca d’Òdena 
i explica en aquesta entrevista 
com ho va viure, i què es pot 
fer a partir d’ara per superar 
junts aquest desastre.

Els anoiencs, i especialment 
els de la Conca, vam tenir 
la desagradable experiència 
de conèixer què era un con-
finament. Ens va tocar viure 
unes setmanes d’una manera 
molt diferent a la resta del 
país. Ara que ja han passat 
uns dies, què et va semblar 
tot aquell episodi de confina-
ment perimetral?
Tot plegat va ser molt impre-
visible. Nosaltres, com a Creu 
Roja ja participem en les reu-
nions dels grups d’emergència, 
en aquest cas del Procicat. Ja 
feia uns deu dies que s’havia 
convocat, perquè començava 
a haver-hi els primers casos 
a Catalunya. Potser vam fer 
quatre o cinc reunions, i anà-
vem veient com evolucionava 
la pandèmia. 
Un dia ja es va copsar que a la 
Conca d’Òdena es veien unes 

diferències molt grans de per-
sones infectades... Aquell mig-
dia del 12 de març que es va 
acabar amb el confinament, 
ja es veia a venir. Va ser una 
decisió correcta i lògica. De 
seguida vaig anar a Igualada 
i em vaig incorporar a la co-
missió d’emergència amb els 
alcaldes. 
Estàvem reunits aquell vespre 
del dijous 12 de març i l’alcal-
de Castells va rebre una truca-
da del president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, que li va 
confirmar la decisió de confi-
nar la Conca, amb temps fins 
la mitjanit per entrar o sortir. 
Recordo que vam anar a dor-
mir molt tard, perquè una 
cosa són les paraules, i una 
altra els fets. Van anar sortint 
molts, molts dubtes...

Normal, mai s’havia produït, 
una situació així al país.

Era nou per a tots. Calia expli-
car què significava el confina-
ment, com ens organitzaríem 
a partir d’aquell moment, com 
entraria el material bàsic, què 
passava amb la gent que li ha-
vien quedat familiars a fora, 
famílies que estaven separa-
des... 
Els primers dies va ser una 
bogeria, de moltes hores 
d’intentar solucionar coses 
que anaven apareixent, però 
mentrestant hi havia la pre-
ocupació de les dades... La 
mortalitat era molt gran, es 
va disparar d’una manera 
espectacular. Ho vam viure 
d’una manera molt intensa, 
amb molta feina, però també 
t’haig de dir que van haver-hi 
coses positives, com el treball 
conjunt i constant de tots els 
alcaldes de la Conca. Tot es va 
fer amb consens, i això és molt 
positiu, tenint en compte que 

hi ha colors polítics diferents.
 
Creu Roja està acostumada 
a viure episodis molt més 
greus com els que hem viscut 
o estem vivint aquests dies. 
Accions humanitàries en ter-
ritoris com a conseqüència 
de conflictes bèl·lics o grans 
destrosses naturals. Imagino 
que l’experiència adquirida 
us ha servit amb això que 
està passant ara?
Sí, per descomptat. Tot i que 
les coses es veuen molt dife-
rent quan et toquen de prop. 
Nosaltres som una entitat hu-
manitària que va néixer per a 
això, per a actuar en conflictes 
armats, en desastres naturals, 
en epidèmies. També és cert 
que tenim una expertesa en 
tot allò que té a veure amb la 
logística, en situacions així. 
Tots aquests procediments 
són complexes i cal organit-

zar-se. Nosaltres estàvem pre-
parats, perquè tenim un estoc 
d’emergències amb tots els 
equips de protecció... 
Però és el que et deia. Quan 
això passa a casa nostra, 
l’efecte no és el mateix. No-
saltres venim d’experiències 
molt dures quatre o cinc anys, 
com tot el que va succeir amb 
l’epidèmia d’Ebola a l’Àfrica. 
Recordo que vam muntar un 
hospital a Sierra Leone i en 
els primers set mesos la mor-
talitat era superior al 90 per 
cent, o sigui nou de cada deu 
persones que entraven allí no 
sobrevivien. Era brutal, per 
tant res comparable respecte 
al que passa amb la Covid-19. 
És clar, allò passava molt lluny, 
des d’aquí es veia d’una altra 
manera, però clar, com canvia 
la cosa quan el problema el 
tens aquí. 

Enric Morist, igualadí i Coordinador de Creu Roja a Catalunya

continua a la pàgina següent

QUE NO ENS FALTI 

LENERGIA
GRÀCIES A TOTS, CADA DIA SOM MÉS A PROP.
 
A Endesa continuem estant al teu costat amb tota la nostra energia, duplicant 
esforços i recursos per assegurar el subministrament, donant facilitats  
a pimes i autònoms i atenent serveis de reparació urgents a habitatges.

A més, hem dissenyat un Pla de Responsabilitat Pública dotat amb  
25 milions d’euros per ajudar a combatre els efectes de la pandèmia.

endesa.com
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Penso que aquesta emergèn-
cia ens ha acabat de demos-
trar que allò local passa a ser 
global ràpidament. Quan vè-
iem què passava a la Xina els 
mesos de desembre i gener es 
pensava que “això aquí no ar-
ribarà”. Ostres, doncs això ens 
ha ensenyat que a partir d’ara 
res serà igual. Per sort, com 
comentaves a la pregunta, l’ex-
pertesa que tenim de l’experi-
ència ens ha anat molt bé, i el 
personal de Creu Roja s’hi ha 
bolcat.

Com vàreu actuar, des de 
Creu Roja?
Primer, protegir a les perso-
nes més vulnerables d’aquesta 
epidèmia des del punt de vis-
ta social, bàsicament les per-
sones grans que viuen soles. 
Moltes no es poden moure 
del domicili i no tenen xarxa 
de suport, a vegades no tenen 
família. Vam identificar-los i 
se’ls anava trucant, perquè de 
visites se’n feien molt poques. 
Ara ja se’n fan una mica més, 
però en aquells moments era 
important tenir-hi contacte 
perquè aquells avis estaven 
patint la malaltia sols a casa. 
També se’ls porten ajudes 
d’alimentació i farmàcia, o el 
gas butà, per exemple. Pensa 
que moltes d’aquestes famílies 
és l’únic que tenen per cuinar 
o escalfar-se. 
De seguida ens vam posar en 
això, i també en tota la logís-
tica necessària en els bancs 
d’aliments. A la Conca n’hi ha 
quatre, i s’havia de seguir en-
trant alimentació, justament 
allí és on van les persones que 
més ho necessiten, que no ar-

riben a final de mes. 
Per sort tenim el magatzem 
d’ajut humanitari a la comar-
ca, i ens era accessible poder 
entrar i sortir. Es va posar tota 
la nostra flota de furgonetes i 
ambulàncies a disposició del 
Servei d’Emergències Mèdi-
ques, perquè va haver-hi mo-
ments en què calia un reforç. 
Es van organitzar uns albergs 
per a les persones sense sos-
tre. En tenim ara 10 a tot Ca-
talunya, perquè s’hi puguin 
estar i fer el confinament. 
En definitiva, ens vam posar 
a organitzar tota l’emergència 
social, que ara està agafant 
molta importància. Ara que el 
tema sanitari està estabilitzat, 
i esperem que duri, el que aga-
fa més rellevància és l’emer-
gència social, i una mala ges-
tió d’aquesta, porta sempre a 
una crisi humanitària, això ho 
hem vist a tot el món. Portaria 
conseqüències pitjors. En això 
és en què estem ocupats i pre-
ocupats en aquest moment.

Tothom que avui ho necessi-
ta, pot tenir la garantia que 

serà atès?
Les grans entitats que hi ha 
a Catalunya, com Càritas, el 
Banc d’Aliments i altres peti-
tes que també fan una feina 
excel·lent, tots els centres de 
distribució d’aliments i d’aju-
da humanitària rebem unes 
100.000 persones a l’any.
Són molta gent que no arriben 
a final de mes, que estan en 
situació irregular, o simple-
ment treballen en economia 
submergida i, aquestes perso-
nes, qualsevol problema que 
tenen, de seguida necessiten 
ajuda... Doncs bé, nosaltres 
tenim la previsió que ara ar-
ribarem de seguida a 200.000 
persones, el doble. 
Què ha passat? Doncs que 
els primers que han acabat 
necessitant ajuda són els que 
treballaven en economia sub-
mergida, bàsicament dones, 
i sobretot aquelles que van a 
cases a cuidar gent gran o a fer 
la neteja. No tenen cap mena 
de cobertura legal, més enllà 
de demanar una renda, i tarda 
un temps, i no tenen res al ca-
laix. Són els primers que han 

“Les grans entitats que 
hi ha a Catalunya, com 
Càritas, el Banc d’Ali-
ments i altres, rebem 

unes 100.000 persones 
a l’any. Doncs bé, no-

saltres tenim la previsió 
que ara arribarem de 

seguida a 200.000 per-
sones, el doble”

“Hem d’evitar que la pobresa que ja hi és, s’ampliï encara més 
amb persones que fins ara eren classe mitja-baixa”
ve de la pàgina anterior fet augmentar la llista de per-

sones que ara necessiten aju-
da. Ja es va notar en un 25% 
més a finals de març. A finals 
d’abril s’han anat incorporant 
afectats d’aquestes caracterís-
tiques i, a més, els procedents 
d’ERTO’s que no han cobrat 
des de fa dos mesos, o autò-
noms que tenen tancat el ne-
goci i han de pagar impostos 
i lloguers, i no arriben ni per 
pagar el consum energètic... 
Estem parlant també de per-
sones que ja tenien pobresa 
intermitent, que entraven i 
sortien del mercat de treball. 
Creu Roja, gràcies a les dona-
cions de particulars i empre-
ses, ja porta destinats gairebé 
dos milions d’euros en ali-
mentació i kits d’emergència 
per ajudar aquestes famílies. 
Necessiten urgentment d’una 
protecció per part de l’Estat, 
perquè si aquestes persones 
cauen, a darrere en cauran 
moltíssimes més. Hem d’evi-
tar que aquesta pobresa que 
hi és des de fa molts anys -en 
gran part des de l’última cri-
si- s’ampliï encara més amb 
persones que fins ara es con-
sideraven classe mitja-baixa. 
Aquest és el perill, seria un 
desastre per a aquesta socie-
tat.

Un dels vostres pilars són els 
voluntaris. Quan el més fàcil 
és quedar-se a casa, són al 
peu del canó.
És que la Creu Roja és això, 
una associació de voluntaris. 
Els que ens hi dediquem pro-
fessionalment, com jo, que 
és un luxe perquè fem el que 
ens agrada, sempre ho hem 
de tenir al cap. No som una 
empresa, som una institució 

mundial que es basa en el vo-
luntariat. 
Nosaltres ara actualment te-
nim en aquesta emergència 
mobilitzades gairebé 6.000 
persones, i més del 90% són 
voluntaris. Però als majors de 
60 anys, que n’hi ha molts, no 
els deixem fer activitats per 
una qüestió de risc. En aques-
tes últimes quatre setmanes a 
Catalunya hem tingut 4.000 
persones sol·licitants per en-
trar a Creu Roja. Imagina’t! 
A totes elles se’ls ha de fer un 
mínim de formació perquè 
es puguin incorporar ràpida-
ment. Tenim un problema, 
perquè se’ns ha col·lapsat el 
sistema, però ens encanta te-
nir aquest problema. Són gent 
que veu les coses que estan 
passant, i decideix mobilit-
zar-se. 
Mira, ahir era a Castelldefels 
i vaig veure cinc nois i noies 
d’uns 20-22 anys, voluntaris, 
que portaven quatre hores ta-
llant peix que ens havia donat 
Mercabarna per congelar-lo i 
repartir-lo entre famílies que 
ni tan sols coneixen... Se sen-
tien útils. Això és meravellós. 
El valor és enorme, no hi ha 
diners per pagar això.
 

NETEJA PROFESSIONAL

Neteja i desinfecció 
de botigues, oficines i locals
Vidres i rètols
Fi d’obres
Comunitats de propietaries
Manteniment de piscines
Tractaments amb ozóTel. 659 43 09 14

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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IGUALADA / CRISTINA ROMA 

Els centres d’estètica co-
mencen a partir d’aquests 
dies el retorn a la seva 

activitat, de manera paulatina, 
segons marquen les autoritats 
sanitàries per garantir la segu-
retat tant dels clients com dels 
treballadors.  En parlem amb la 
Ivette Pons, de l’Institut d’Estè-
tica Yvette Pons d’Igualada.

Aquests darrers mesos com us 
han afectat al centres d’estèti-
ca? Heu pogut fer algun tipus 
d’atenció als vostres clients?
En el meu cas vaig informar a 
tots els meus clients, mitjançant 
les xarxes socials, sms, i envia-
ment de newsletters que podien 
contactar directament amb mi, 
via telefònica, per encarregar 
els productes cosmètics que po-
guessin necessitar, i poder-los 
fer arribar a casa per missat-
geria. Per facilitar la gestió, res-
pectant el confinament i no ha-
ver de desplaçar-me a l’Institut, 
vaig habilitar una habitació a 
casa meva amb tots els produc-
tes i embalatges necessaris per 
poder fer aquest servei.
També ha sigut un temps per 
activar molt més la comuni-
cació de les xarxes socials. He 
estat gravant molts vídeos per 
ensenyar a realitzar-se auto-
massatges a casa, tant corporals 
com facials i a donar diferents 
consells de com cuidar-se la 
pell, el cos i l’alimentació. La ve-
ritat és que ha sigut una experi-
ència molt gratificant.

Quan podreu començar 
l’atenció al públic? Quin ti-
pus de mesures de seguretat 
heu de prendre vosaltres com 
a treballadors i quin tipus de 
mesura de protecció ha de te-
nir el client?
La veritat és que nosaltres no 
començarem fins el dimarts 12 
de maig, doncs ha sigut tot ple-
gat una mica precipitat. 
Les mesures que prendrem tant 

per als clientes com per als tre-
balladors seran les següents:
- Els  clients han d’acudir pre-
feriblement amb mascareta. 
Quan entrin a l’Institut seran 
proveïts de solució desinfectant 
i de peücs per cobrir la sola de 
les sabates.
- Els prendrem la temperatura 
amb un termòmetre digital a 
distancia. Si la temperatura és 
superior a 37,4 graus, anul·la-
rem la visita.
- Tota la roba i objectes perso-
nals els guardarem en una bossa 
d’un sol ús.
- Els hi farem una petita en-
questa que hauran de signar.
- Les treballadores portarem 
bates d’un sol ús, anirem pro-
tegides amb mascaretes ffp2 
reforçades amb mascareta qui-
rúrgica, ulleres i amb pantalla 
protectora des de sota la bar-
beta. També treballarem amb 
guants.
- Totes les instal·lacions esta-
cions estaran proveïdes de gel 
desinfectant.
- Tot el material i aparells esta-
ran adequadament desinfectats 
i esterilitzats per cada client.
- Els despatxos i recepció esta-
ran proveïts de mampares pro-
tectores.
- Es desinfectaran les taules, 
seients, poms, banys i cabines 
cada cop que ho hagi utilitzat 
un client.

Heu rebut bona informació 
quant a la manera com heu de 
treballar durant aquestes prime-
res fases del desconfinament?

Estem en un sector en el qual 
l’Estat no tan sols s’ha pronun-
ciat molt tard -un dia abans de 
l’obertura dels centres- sinó que 
no ho ha fet de manera clara. 
Al final hem d’actuar amb sen-
tit comú, i prendre les mesures 
més segures per tots.

Penses que de cara al futur 
canviarà la manera d’interac-
cionar amb els vostres clients?
Jo sincerament crec que no, 
al contrari, penso que el futur 
en l’estètica és cada cop més el 
contacte humà i les tècniques 
manuals, sempre amb les mesu-
res de protecció, com la masca-
reta, que en el nostre cas ja ho 
fèiem.

El fet que hagueu de modificar 
la manera d’atendre la cliente-
la, espaiant les visites, afectarà 
el vostre negoci econòmica-
ment parlant. I a més es pre-
veu que a nivell de societat en-
trem en una crisi econòmica 
important, per tant tampoc es 
podran encarir massa els ser-
veis. Com afrontem això per-
què el negoci sigui viable?
En el meu  cas no ens afectarà 
gaire el fet d’espaiar les visites, ja 
que tenim força cabines i per-
sonal per atendre a cada client, 
respectant molt els horaris per-
què no se solapin i no es creuïn 
entre ells.
Amb les mesures que estem 
prenent ara mateix, el cost de 
cada servei se’ns ha incremen-
tat, però haurem d’assumir-lo  
i resistir sense pujar els preus. 

Esperem que els nostres proveï-
dors també facin el mateix!
Perquè el negoci sigui viable 
davant d’aquesta situació, pot-
ser haurem de deixar d’invertir 
en tecnologies de preu molt alt 
i oferir serveis que aportin els 
mateixos resultats però amb al-
tres classes d’eines, com poden 
ser les mans o utensilis creats 
amb materials naturals. 
Aquesta és una bona oportuni-
tat perquè les bones professio-
nals surtin a la llum.
 
Quines són les consultes que 
us han fet més aquests dies de 
tancament?
Mitjançant les xarxes socials la 
gent s’ha interessat molt pels 
massatges facials per prevenir 
l’envelliment. Crec que ha sigut 
una bona oportunitat per que la 
gent comenci a creure més en el 
poder que tenen les mans.

Quins creus que seran els trac-
taments que més demanda 
tindran aquests dies?
Remodelació corporal, cel·luli-
tis i baixada de pes. La majoria 
de la gent ha estat molt inactiva 
i començo a rebre moltes truca-
des dient-me que s’han engrei-
xat i no es veuen bé.

Encarem, després d’una llar-
ga temporada tancats, en què 
moltes persones han vist poc el 
sol, un final de primavera que 
convida a sortir. Quines pri-
meres recomanacions els faries 
per tenir cura de la seva pell?
Controlar com tenen la vita-

mina D, si cal prendre algun 
complexe vitamínic recoma-
nat pel seu especialista.
Prendre aliments amb beta-
carotens, que són una bona 
font de vitamina A i molt 
antioxidants, ajuden a prote-
gir la pell contra els radicals 
lliures i contra les cremades 
de les primeres exposicions 
solars. Els podem trobar a  la 
pastanaga, pebrot, carbassa, 
plàtans, poma, vegetals de 
color verd fosc com els espi-
nacs, brocoli, bledes...
Tenir cura amb les hores d’ex-
posició solar i  sobretot evitar 
exposicions molt prolonga-
des i les hores de 12h a 15h.
Aplicar-se una bona i alta 
protecció solar i repetir-la 
cada dues hores ja que les 
pantalles solars no són foto-
estables.

Quina previsió fas de cara al 
futur, creus que tot tornarà a 
ser com abans?
Jo sóc molt optimista i sem-
pre penso que les coses passen 
per algun motiu, malgrat totes 
les persones que desgraciada-
ment  ens han deixat.
Crec en l’equilibri de la vida en 
general i que els canvis sempre 
acaben portant coses bones, 
simplement hem d’aprendre a 
adaptar-nos a les circumstàn-
cies. Crec que haurem de pas-
sar un temps de transició però 
que no tan sols tornarem a 
estar com abans sinó que pos-
siblement millor. És la meva 
humil opinió!

“Oferirem tots els serveis amb les mesures de protecció 
necessàries i recomanades”

Parlem amb Ivette Pons, de l’Institut d’Estètica Yvette Pons, sobre com ha afectat el confinament als centres d’estètica 
i sobre com encaren el futur

  YVETTE PONS INSTITUT SUBLIM  Sant Martí de Tous, 37  IGUALADA       Tel. 93 804 62 02     www.yvettepons.com

DEMANA CITA PRÈVIA
Seguim totes les mesures de seguretat implantades 

al B.O.E. per al sector d'esteticistes



En la darrera setmana, 
“només” hi ha hagut 

dos morts per Covid-19 
a l’Hospital d’Igua-
lada. Hi ha gairebé 
vuitanta llits lliures

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Anoia registrava fa tres 
dies poc més d’un mi-
ler de casos positius de 

Covid-19 confirmats (1.078, 
dels quals 466 a Igualada) i 
fins a 2.526 persones amb sos-
pites que puguin tenir la ma-
laltia, de les quals 1.099 són 
a la capital de la comarca. La 
taxa de malalts per 100.000 
habitants, que és la que es fa 
servir a tot arreu per mesurar 
la incidència del Coronavirus 
en els territoris, marca 62,38 a 
l’Anoia, si bé hi ha 7 municipis 
que superen la xifra de 100: 
són Castellolí (110), Hosta-
lets (121), Igualada (113), La 
Pobla (101), Montbui (117) i 
Vilanova (113), si bé hi ha un 
cas molt especial, el dels Prats 
de Rei.

El cas de Prats de Rei 
En aquest municipi petit d’ex-
tensió i d’habitants de l’Al-
ta Anoia, la taxa és brutal: 
364,65. La raó és l’alta presèn-
cia del Covid-19 en la residèn-
cia que Apinas té en aquest 
municipi, segons que ha con-
firmat l’alcaldessa Cristina 
Mas. Afortunadament, però, 
sembla que la situació ja està 
del tot controlada.
D’altra banda, hi ha 10 muni-
cipis -un terç dels de l’Anoia- 
on no hi ha registrat actual-
ment cap cas de coronavirus, 
si bé tots ells són rurals i de 
molt poca població. Es tracta 
de Bellprat, Calonge, Castell-
follit de Riubregós, Montma-
neu, Orpí, Pujalt, Rubió, Salla-
vinera, Miralles i Veciana.
En el quadre adjunt també 
us mostrem dades de muni-
cipis limítrofes amb l’Anoia 

Salut té confirmats actualment 1.078 casos positius a l’Anoia, 
i 2.526 de persones sospitoses de tenir el Covid-19
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Positius Sospitosos Taxa/
100.000h.

Habitants

Argençola 0 3 0 217

Bellprat 0 0 0 74

El Bruc 9 26 57,71 2.050

Cabrera d’Anoia 5 16 40,69 1.410

CALAF 27 43 73,92 3.535

Calonge Segarra 0 0 0 191

Capellades 53 91 86,65 5.293

Carme 6 13 58,26 765

Castellfollit Riub. 0 0 0 156

Castellolí 6 11 110,64 619

Copons 1 7 29,88 310

Hostalets Pierola 26 42 121,96 2.973

IGUALADA 466 1.099 113,18 39.967

Jorba 7 15 78,02 835

La Llacuna 7 14 78,92 870

Masquefa 26 107 31,27 9.211

Montmaneu 0 0 0 154

Òdena 29 79 85,08 3.643

Orpí 0 0 0 136

PIERA 80 262 54,47 15.603

La Pobla Claram. 20 39 101,56 2.193

Prats de Rei 16 30 364,65 532

Pujalt 0 0 0 210

Rubió 0 0 0 239

St. M. Tous 8 34 69,39 1.235

St. M. Sesgueioles 2 2 89,79 343

St. P. Sallavinera 0 0 0 155

Sta. M. Montbui 112 213 117,26 9.980

Sta. M. Miralles 0 0 0 132

La Torre Claram. 30 61 97,13 3.714

Vallbona 12 18 85,04 1.373

Veciana 0 0 0 170

Vilanova Camí 130 301 113,24 12.458

ANOIA 1.078 2.526 62,38 120.746

St. Guim Fr. 8 15 78,34 1.025

Mediona 90 77 270,88 2.322

Sta. Coloma Q. 13 58 39,30 2.673

Collbató 24 86 70,32 4.466

St. Esteve Ses. 71 130 108,45 7.612

Castellfollit Boix 1 7 34,07 436

1

Casos POSITIUS i SOSPITOSOS a l’Anoia

Elaboració pròpia. Dades a 5 de maig. Font: Departament de Salut Generalitat.

que tenen molta relació amb 
la nostra comarca. A desta-
car també les altes xifres de 
Mediona (amb una taxa de 
270), motivades pels elevats 
casos detectats a la residència 
de gent gran Novallar. També 
són destacables les dades de 
Sant Esteve Sesrovires, i molt 
testimonials les de Santa Co-
loma de Queralt i de Castell-
follit del Boix.

452 morts a l’Anoia
Un total de 21 noves defun-
cions en la darrera setmana 

eleven fins a 452 les víctimes 
mortals de la pandèmia del 
coronavirus a la comarca de 
l’Anoia, segons les dades fetes 
públiques pel Departament de 
Salut a partir de la informació 
de funeràries. Segons aques-
tes mateixes dades, la taxa de 
mortalitat de la comarca con-
tinua sent la més elevada de 
Catalunya amb 40 defuncions 
per cada 10.000 habitants.
Des de principis de març, a 
l’Hospital d’Igualada s’han re-
gistrat 112 morts amb positiu 
per coronavirus, però en l’últi-

ma setmana només hi ha ha-
gut 2 defuncions per aquesta 
malaltia. En total, durant tot 
aquest període, s’han donat 
446 altes hospitalàries.
Ja fa setmanes que la situa-
ció a l’hospital igualadí han 
millorat i així també ho re-
flecteixen les dades de llits 
lliures, que el passat dimarts 

Mortalitat a Catalunya per Covid-19

Les zones més fosques i els cercles més grans, és on més mortalitat hi ha hagut.

n’eren 76. A més, en l’última 
setmana només han ingres-
sat dues persones d’urgència 
per coronavirus, i la situació 
a la UCI s’està estabilitzant. 
El passat 1 de maig ja es van 
poder treure els 6 llits suple-
mentaris que s’havien ins-
tal·lat al quiròfan  per poder 
atendre a tots els casos greus 
que tenia l’Hospital, i ara hi 
ha 7 llits ocupats a la UCI i 5 
de lliures.
A més, segons les dades de 
l’Hospital, actualment no-
més hi ha 47 professionals 
sanitaris en confinament, 
dels pràcticament 900 que 
treballen al centre.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56



Moltes vegades acabem 
escollint el vi segons el 
preu, i no sempre en-

certem. Ni els vins més 
cars són garantia de 
res, ni els més barats 

sempre compleixen les 
expectatives
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REDACCIÓ / LA VEU 

T ot sovint, si som ne-
òfits en el tema dels 
vins, passem un mal 

moment a l’hora de triar l’am-
polla al restaurant -ara que 
aviat tornaran a obrir- o bé, en 
temps de confinament, des de 
casa mateix. Si estem en com-
panyia, pot passar que ens faci 
vergonya dir que no en sabem, 
o pitjor encara, fer veure que 
en sabem quan no és veritat... 
El vi, com la cervesa, el vermut 
o la llet, o ens agrada o no ens 
agrada, i no estem obligats a 
saber-ne.
Les cartes normalment s’orde-
nen per denominacions d’ori-
gen, tot i que podem trobar-les 
també per tipus de vins, blancs, 
negres, rosats... I fins i tot per 
preus, de més barat a més car. 
Moltes vegades acabem es-
collint per la columna de la 
dreta, la del preu, i no sempre 
encertem. Ni els vins més cars 
són garantia de res, ni els més 
barats sempre compleixen les 
expectatives.
 
Alguns consells bàsics per es-
collir bé l’ampolla al restau-
rant... o des de casa
- Algunes cartes porten notes 
de tast indicatives de cada vi; 
“vi blanc jove i afruitat”, “vi 
negre amb cos i criança de 12 
mesos”, “rosat de color pàl·lid, 
suau i llaminer”... Llegiu les no-
tes, us ajudaran.
- Si no coneixeu cap vi o vo-
leu tastar-ne algun de nou, 
pregunteu al sommelier! Per 
això hi són, ells han fet la car-
ta -com a mínim, haurien de 
conèixer-la- i us guiaran amb 
la tria. Compte però amb el 
preu, pregunteu-lo abans de 
beure l’ampolla si no voleu 
sorpreses.
- Si sou en un restaurant de 
cuina de mercat, catalana, si 
us plau, escolliu vins catalans. 
N’hi ha de tots preus, tipus i 
colors. I si sou de viatge, tas-

Com escollir els millors vins per a un àpat especial

teu els vins de la zona igual 
que fareu amb la seva gastro-
nomia...
- Si sou en un restaurant italià, 
japonès o libanès i no conei-
xeu els vins de la carta, penseu 
en el cava! Els escumosos són 
uns grans aliats, són apostes 
segures per la seva versatilitat. 
Combinen amb gairebé tot ti-
pus de menjar. I ja els conei-
xeu.
- Si heu d’acompanyar un di-
nar potent, amb coccions llar-
gues, de secrets, preses i carns 
de caça, escolliu un vi també 

potent, amb criança. O un 
cava, però amb poc sucre i llar-
ga criança!
- Contràriament, eviteu els 
vins complexos o molt inten-
sos si el menjar és suau; ama-
nides, verdures, pastes...
- Compte si el restaurant té “vi 
de la casa”. Solen ser els més 
dolents i molt sovint elaborats 
a 500 kilòmetres d’aquí.
- Si t’agrada una denominació 

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

93 803 93 40  /      609 420 063

Menú de dimarts a 
diumenge per 7,70€

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€

Venda i distribució de vins, caves i destil·lats
Nova botiga de venta al públic al 

Mercat Municipal  la Masuca d´Igualada 
Venda a professionals al c/ frança, 28 (poligon les comes).

REPARTIMENT A DOMICILI
tempsdevins.com   /  Botiga online: vinoexpres.com

d’origen, aposta pels seus vins, 
però no deixis de tastar-ne d’al-
tres zones. Una DO és garantia 
de qualitat pel control dels vins 
que s’hi emparen però tots ells 
no tenen perquè agradar-vos.
- Tasteu nous vins, de noves 
zones. Quan més informació 
tingueu, més gaudireu.
- I sobretot, us ha sobrat vi? 
Emporteu-vos l’ampolla a casa. 

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

  
Tel.93 625 63 65    

675535010

www.tensushicatering.com
TEN SUSHI catering



Hi ha diferents corrents i formes 
de definir el Talent 

La tasca d’ @Eurecat_news és un exemple de com sumar esforços per supe-
rar la pandèmia a través de la tecnologia i la innovació. Només des d’una 
societat del coneixement podrem garantir un futur de progrés i benestar 
@coneixementcat @empresacat @accio_cat

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El BCE: l’escut europeu que sí ajuda a frenar la crisi.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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LA MEVA EMPRESA NECESSITA 
UNA ESTRATEGIA DIGITAL?

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

L’ÈXIT A LA VIDA I LA DESCOBERTA DEL 
TALENT NATURAL VAN DE LA MÀ

ENCARNA MEDINA
Executive& Personal coach
Formadora i consultora

Aquesta és una de les pre-
guntes que més vegades 
m’han fet en els darreres 
dies. Fins fa poc, semblava 

que disposar d’una estratègia digital 
només era necessària per les grans 
empreses. El confinament i la digi-
talització forçada de molts projectes 
empresarials ha fet que tant autò-
noms com pimes s’ho hagin pregun-
tat. “Ja tinc instagram”, “la meva web 
és nova”, “ja tinc algú que em porta 
les xarxes socials”, i un llarg etcètera 
de frases que m’han dit quan a la pre-
gunta els responia: 

“si, la teva empresa també necessita 
una estratègia digital”. “Però no n’hi 
ha prou amb això que estem fent?” 
Probablement, sense una estratègia 
digital al darrera, moltes de les acci-
ons que fem no ens donaran resultat. 
Us heu fet la pregunta: 

“Quin objectiu estem buscant amb la 
presència digital de la nostra empre-
sa?”. Si no tenim clar què estem bus-
cant, on volem arribar, rarament ho 
aconseguirem. 

Així doncs, si, la teva empresa necessita 
una estratègia digital. Per on començar? 
Us indico alguns passos a seguir:

- Prendre’ns el pols: on som en aquest 
moment? El primer pas és conèixer la 
nostra situació actual en el món digital. 
Quina imatge donem? Quina presèn-

cia té la meva marca? Què està fent la 
meva competència? Hem de tenir molt 
clar quina és la nostra proposta de valor, 
allò que ens fa diferents de la competèn-
cia, allò que aportem als nostres clients i 
ens fa interessants. Necessitem un pla de 
màrqueting digital, on quedi reflectit on 
som i on volem arribar, i com ho farem. 

- Estratègia digital: quins objectius te-
nim? En aquest punt acostumo a ser for-
ça insistent. Hem de tenir molt clars els 
nostres objectius, i planificar com volem 
assolir-los. Creieu-me: serveix de molt 
poc publicar un post, fer una entrada en 
un blog, activar un ecommerce si no te-
nim clar perquè ho estem fent. Hem d’as-
signar-hi recursos, un temps en el qual 
ho volem assolir, ser realistes. La nostra 
estratègia digital ha d’estar integrada 
amb la nostra estratègia offline que ja es-
tem fent servir. Tot ha d’anar alineat. 

- Informació: anem pel bon camí? En 
llenguatge tècnic en diem mètriques, és 
a dir, com mesurem si estem assolint els 
objectius que ens hem planificat. Tant les 
xarxes socials, com els cercadors, dispo-
sen d’un munt d’eines per ajudar-nos a 
mesurar com està evolucionant el nostre 
pla de màrqueting. Hem de ser capaços 
de veure què funciona i què no, i de recti-
ficar i adaptar-nos el més ràpid possible. 
Segons alguns informes del sector, les 
empreses que disposen d’una estratègia 
digital reconeixen estalviar fins a un 40% 
del seu pressupost respecte abans de te-
nir-ne.

- Inversió: hi hem de destinar recursos, 
ja siguin en forma d’hores o d’inversió 
econòmica. Hem de tenir clar que si no 
hi destinem hores o bé invertim en pu-
blicitat, ens serà complicat d’assolir els 
nostres objectius. Així que tinguem clar 
quina inversió ens suposarà. Així que us 
animo a que definiu l’estratègia digital 
del vostre negoci. Us serà de gran utilitat 
per assolir els objectius que us fixeu.  

MARC FERNANDEZ
Assessor, formador i empresari
Fundador d’Innio

Fa uns dies estava al campus 
Nord d’IESE Business school i 
mentre esperava per assistir a 
una xerrada que impartia Mª 

Pilar Lacorte, observava a través dels 
grans finestrals, un centenar d’estudiants 
esperant que els fessin la “gran foto” amb 
motiu de la seva graduació. Observava les 
seves cares radiants d’haver estudiat en 
una “top level school” i em preguntava: 
quin serà el futur de tot aquest jovent? 
Totes i tots ells cursen el mateix màster, 
totes i tots tenen accés al mateix NIVELL 
d’aprenentatges, recursos pedagògics, 
aptituds, titulació, prestigi.... Cap a on 
girarà el seu futur si el poguéssim tornar 
a observar al 2030?. 

A part dels factors socioculturals i 
d’altres com l’experiència vital o les seves 
decisions, girarà estretament lligada 
molt més a la capacitat que tinguin 
de viure amb la màxima consciència 
i intensitat el seu autèntic Talent 
Natural. Quan naixem, ho fem amb 
una etiqueta invisible per nosaltres i els 
nostres acompanyants (pares, família, 
professors) que diu:

Tu ets excel.lent i únic fent= x

La lliscosa X és aquell Talent Natural, 
aquella virtut, habilitat, competència, 
que facilitarà el camí a l’èxit personal 
i professional. Talent Natural i fracàs 
a vegades són aliats. Si perdem la por 
a reconèixer les bondats i els beneficis 
dels innegables fracassos que totes i tots 
viurem al llarg del nostre camí, també 
optarem als grans aprenentatges que dels 
fracassos obtenim.

La descoberta del nostre Talent Natural, 
hauria d’ocupar molt més espai i energia 
en el dia a dia de la mare, pare, professores 
i professors, família, societat.... És una 
de les claus òbvies de l’èxit, però a mi 
m’inquieta veure com desviem la mirada, 

ens distraiem amb modes i tendències, 
pantalles i coixins ben tous, que 
malbaraten el que mal anomenat es diu 
El Temps, quan el que passa és LA VIDA 
succedània, mentre l’autèntica Bona Vida 
passa al ritme d’un rellotge gris i poc 
rendible. Som responsables de la nostra 
auto-descoberta, del nostre creixement 
i maduració personal i professional: 
centrem-nos en la auto-descoberta de 
l’autèntica X i acompanyem també la dels 
nostres fills i filles amb major consciència 
i dedicació.

Hi ha diferents corrents i formes de definir 
el Talent. Recomano que investigueu al 
psicòleg K. Anders Ericsson (professor 
a la Universitat d’Estocolm i Universitat 
de Florida) que centrà els seus estudis 
en la fórmula entre la identificació del 
talent i la seva pràctica. Apuntava que 
les persones amb major projecció i èxit 
son aquelles que treballen més. Tot i que 
sabem que tots arribem “aquí” amb un 
talent, si no el practiquem i com afirmen 
els seus estudis, unes 10.000 hores intensa 
i sostingudament en el temps, difícilment 
podrem evolucionar cap a la anhelada 
excel·lència. 
De l’estudi es desprèn que el talent és innat 
però sense posar-hi focus i dedicació no 
podrem experimentar els resultats que 
tots podem i estem cridats a obtenir en el 
nostre camí de vida.

Dit això concloure amb aquestes 
preguntes clau:
I tu com el vas descobrir?
I tu com el gaudeixes?
I tu al servei de qui i quina causa l’ estàs 
invertint?

Crec que la satisfacció de comprendre des 
del raonament i el cor quin és el nostre 
Talent Natural i dirigir-lo al nostre favor, 
al servei de les nostres famílies, empreses 
i comunitats: és la drecera més directa i 
fiable a la VIDA PLENA.  

La vida i economia de milions de persones està en joc, com tb el futur 
projecte europeu. La bona notícia: existeixen eines per fer-hi front. 
Des d’helicòpter money, coronabonds, fins a un fons de recuperació 
finançat per emissió deute perpetu i recolzat per pressupost UE reforçat

“Quin objectiu estem buscant 
amb la presència digital 
de la nostra empresa?”



Elaboració pròpia a partir de les dades a 1 de maig, del departament de Treball de la Generalitat.
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L a setmana passada us 
explicàvem quina era 
la situació dels Expe-

dients de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) de l’Ano-
ia en comparació amb la res-
ta del país. En aquesta ocasió, 
us oferim les dades de tots els 

Tots els anoiencs afectats per ERTO’s, per pobles i sectors
Exped. Afectats Agrícola i  

ramader
Indústria 
extractiva

Indústria 
manufact
urera

Elèctrica i 
gas

Aigua i 
gestió de 
residus

Cons-
trucció

Comerç Transport Hosta-
leria

Informa-
ció comu-
nicació

Financer 
Assegu-
rances

Immobilià
ries

Professio-
nals i 
tècniques

Adminis-
tratives i 
auxiliars

Educació Sanitari i 
serveis 
socials

Artístic i 
entreteni-
ment

Altres 
serveis

Activitats         
de les 
llars

Altres Total

Argençola 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bellprat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruc, el 27 245 0 2 30 0 0 11 22 1 161 0 0 0 9 0 4 0 0 5 0 0 245
Cabrera d'Anoia 4 6 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Calaf 43 403 6 3 26 0 1 104 34 44 10 0 0 0 1 6 15 8 0 2 0 143 403
Calonge de Segarra 3 11 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Capellades 44 293 0 0 45 0 0 15 146 21 22 0 1 0 0 15 3 20 0 5 0 0 293
Carme 7 51 0 0 31 0 0 5 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Castellfollit de 
Riubregós

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Castellolí 14 71 0 0 1 0 0 4 9 0 20 0 0 0 0 1 8 0 26 2 0 0 71
Copons 3 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
Igualada 793 5.165 28 3 1.517 0 4 222 884 160 494 51 20 60 205 547 263 189 278 217 1 22 5.165
Jorba 13 91 0 0 49 0 0 0 30 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Llacuna, la 16 57 0 0 29 0 0 11 1 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 57
Masquefa 73 295 0 0 42 0 16 39 29 18 86 0 2 5 2 10 16 2 8 15 0 5 295
Montmaneu 4 46 0 0 0 0 0 0 1 4 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Òdena 87 846 0 0 491 0 0 59 113 15 42 1 11 1 63 31 1 6 12 0 0 0 846
Orpí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piera 106 426 0 0 164 0 18 10 77 4 63 0 1 16 2 10 28 7 9 16 0 1 426
Hostalets de Pierola, 
els

24 183 0 0 13 0 0 45 5 81 27 0 0 0 0 4 3 0 5 0 0 0 183
Pobla de Claramunt, la 61 659 0 0 355 7 0 47 168 2 24 0 0 0 6 42 4 0 1 3 0 0 659
Prats de Rei, els 4 53 0 0 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 53
Pujalt 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Rubió 4 12 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 12
Sant Pere Sallavinera 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Sant Martí de Tous 17 50 0 0 12 0 0 21 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 50
Sant Martí Sesgueioles 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29
Santa Margarida de 
Montbui

56 180 1 0 32 0 0 19 26 9 24 0 0 0 0 9 46 3 2 9 0 0 180
Santa Maria de 
Miralles

3 7 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Torre de Claramunt, la 22 255 0 0 201 0 0 22 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 255
Vallbona d'Anoia 11 62 0 0 23 0 0 5 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 62
Veciana 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vilanova del Camí 96 436 0 0 111 2 0 39 132 25 31 1 2 0 7 0 21 11 4 22 0 28 436
TOTAL 1.547 9.973 40 8 3.233 9 39 679 1.713 418 1.203 76 37 82 299 676 426 246 355 300 1 209 9.973

municipis de la comarca, de 
manera que es pot observar 
fàcilment d’on provenen els 
1.547 expedients i els 9.973 
treballadors afectats a la co-
marca. Les dades corresponen 
a 1 de maig, procedents del 
departament de Treball.
Així, veiem que a Igualada hi 
han presentats 793 expedients 

que afecten 5.165 treballadors 
d’empreses ubicades en el seu 
terme. A destacar  també Pie-
ra, amb 106 expedients accep-
tats, i 426 afectats, o Vilanova 
del Camí, amb 96 Ert’os i 436 
persones afectades. Altres mu-
nicipis on hi ha molt personal 
inclòs en un expedient són 
la Pobla de Claramunt (659), 

Òdena (846) o Calaf (403), 
òbviament perquè són muni-
cipis amb polígons industrials 
que registren força activitat en 
un període habitual. En canvi, 
a Bellprat no hi ha cap afectat, 
i a Argençola, Castellfollit de 
Riubregós, Copons, Orpí, Pu-
jalt, Miralles o Veciana els re-
sulats són irrissoris.

Aquestes xifres ens permeten 
veure que el sector amb més 
treballadors afectats pels ex-
pedients és la indústria ma-
nufacturera (3.233), seguit del 
comerç (1.713) i l’hostaleria 
(1.203), i, a més distància, la 
construcció (679) i les empre-
ses administratives i auxiliars 
(676).

A causa de la situació generada per l’epidèmia de coronavirus COVID-19, 
l'Ajuntament d'Igualada ha modificat el calendari fiscal i ampliat els terminis previstos



Jordi Solà, cofunda-
dor de Cubus Games i 

president de TICAnoia, 
va explicar detalls per 

afrontar la millor 
manera treballar 

a distància 

El 67% de les empreses 
diu que les pèrdues po-
den arribar als 500.000€

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls autònoms són una 
part molt important del 
teixit empresarial. Els 

governs han aprovat diverses 
mesures fiscals i socials i ajudes 
destinades a aquest col•lectiu, 
però també hi ha molts dubtes. 
Òscar Llordés, assessor fiscal 
comptable de Grup Carles, va 
dirigir un webinar de la UEA 
on hi van participar gairebé una 
vuitantena de persones.
Llordés va explicar algunes me-
sures fiscals com l’ajornament 
del pagament d’impostos fins 
al maig per a pimes i autònoms. 
La mesura prorroga fins al 20 

La UEA ofereix consells i eines de 
teletreball en un nou webinar
REDACCIÓ / LA VEU 

L a situació actual que 
vivim a nivell global 
provocada per la pan-

dèmia del Coronavirus ha 
obligat a moltes empreses a 
posar sobre la taula la implan-
tació del treballa a distància. 
Un model encara poc utilitzat 
per a la majoria de companyi-
es que comporta un canvi en 
les dinàmiques de treball i per 
tant genera molts dubtes.
Jordi Solà, cofundador de 
Cubus Games i president de 
TICAnoia va participar al we-
binar “Teletreball: del mite a la 
realitat”, organitzat per la Unió 
Empresarial de l’Anoia, per 
resoldre tots aquests dubtes i 
donar alguns consells i reco-
manacions.
A l’inici de la sessió online 
Solà va apuntar que per ser 
efectiu en el teletreball “és tan 
important disposar de bones 
eines digitals per a realitzar les 
tasques com d’aplicar una ade-
quada cultura del teletreball”.
En la part de les eines digitals, 
el president de TIC Anoia va 
explicar que les noves tecno-
logies ens aporten un ecosis-
tema digital molt ric en eines, 
softwares i aplicacions, que 
ajuden a facilitar el teletre-
ball. En aquest sentit, i davant 
l’àmplia oferta “és molt impor-
tant que cada empresa detecti 
quines són les seves necessi-
tats per saber trobar l’eina més 
adequada”. 
Segons Solà les eines digi-
tals “ens ajuden a comunicar 
tant internament com cap a 
l’exterior d’una manera àgil i 
òptima, permeten accedir a 

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb la represa parcial 
de l’activitat empresa-
rial i industrial i se-

guint vigent l’estat d’alarma i 
la pandèmia de la COVID, els 
treballadors de l’Anoia viuen 
una situació complicada i sen-
se precedents.
Són moltes les empreses que 
segueixen sense poder obrir 
a la comarca, i les que estan 
operatives, ho han de fer amb 
unes condicions complicades 
per mantenir uns rigorosos 
requeriments de seguretat, 
distàncies, protecció, salut 
i neteja per evitar contagis 
propagació del virus. Moltes 
empreses estan fent esforços 
per poder complir amb tota la 
seguretat i desenvolupar l’acti-
vitat, però tot plegat és difícil 
per les limitacions de material 
de protecció i per l’aturada de
diverses activitats i alguns sec-
tors empresarials.
Per tal de detectar-ho i poder 
copsar i quantificar quina és 
la situació i les necessitats, la 
UEA ha fet una enquesta amb 
una mostra de 96 empreses.
D’altra banda, segons les da-
des analitzades per la UEA per 
la UEA el 61% de les empreses 
enquestades ha presentat un 
ERTO, però la gran majoria, el 
83% ha reprès l’activitat total o 
parcialment, tot i que d’aques-
ta última dada, el 24% està va-
lorant presentar-ne un.
Tanmateix, les empreses que 
tenen activitat empresarial de-
tallen que la situació amb els 
seus proveïdors i clients és que 
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distància a tot el coneixement 
(documents) que té l’empresa, 
compartir-lo, així com també 
ofereixen l’opció de fer reu-
nions virtuals i gestionar els 
equips de treball”. Jordi Solà 
va afegir que tot i que el tele-
treball al 100% no és aplicable 
a tots els sectors, si que hi ha 
moltes eines digitals aplica-
bles al món de la indústria 
que “permeten fer un control 
remot a distància de les línies i 
màquines de producció” i evi-
tar així el desplaçament dels 
treballadors a la feina en situa-
cions com les que estem vivint 
per la Covid-19.
Pel que fa a la cultura del tele-
treball, “és essencial tenir una 
bona mentalitat i actitud” tant 
el treballador com l’empresa. 
En aquest sentit, “cada perso-

na de manera individual ha 
d’establir uns horaris, unes ru-
tines, unes pauses, i evitar dis-
traccions”. L’empresa també ha 
d’acompanyar aquest teletre-
ball aportant una mentalitat 
enfocada a assolir els objectius 
comuns de forma eficaç. I això 
s’aconsegueix “fent una bona 
gestió dels equips, establint 
un sistema saludable de reuni-
ons, no sobrecomunicar sinó 
confiar en l’equip, i marcar les 
expectatives de cada treballa-
dor“.
Per Jordi Solà, “tota empresa 
que utilitzi unes bones eines 
digitals i estableixi una ade-
quada cultura del teletreball 
obtindrà els cinc beneficis que 
aporta el treball a distància: 
“l’obtenció del top talen, la re-
ducció de costos, la retenció 
de talent, diversitat i l’opció 
d’obrir-se a nous mercats, i ser 
sostenibles”.

Grup de treball 
UEA LAB 4.0
La UEA recorda que l’entitat 
compta amb el grup de treball 
UEA LAB 4.0 per acompanyar 
a les empreses en la trans-
formació digital, la transfor-
mació 4.0. Està format per 
un grup d’actius tecnològics 
experts que ajuden a les em-
preses en la presa de decisions 
estratègiques per accelerar el 
seu procés de canvi cap a la in-
dústria 4.0, ajuden a conèixer 
la maduresa digital de cada 
empresa, formen als equips en 
la digitalització i proporcionar 
eines i estratègies per estar a 
l’alçada dels canvis.

el 80% de les empreses tenen 
clients que no poden obrir, 
així com que el 33% de les em-
preses han perdut clients. En 
menor mesura, les empreses 
es troben amb proveïdors que 
han tancat o que no poden 
obrir, l’11% o bé que han can-
viat els preus de compra de les 
matèries primeres (14%).
Tot i així, algunes apunten 
que la situació generada per 
la COVID-19 els hi ha permès 
diversificar el negoci i guanyar 
clients que abans no tenien 
(8%).
Les empreses que no han po-
gut reprendre la seva activitat 
econòmica i empresarial, ma-
joritàriament (58%) és perquè 
no tenen comandes, material 
o feina i perquè la llei no ho 
permet (39%).

Les empreses segueixen recla-
mant elements de protecció
La necessitat per tenir EPIS i 
materials de protecció i segu-
retat continua sent una reivin-
dicació per part de les empre-
ses anoienques.
En aquest sentit, el 61% de 
les empreses enquestades ne-
cessita mascaretes; el 56,8% 
guants; el 46,3% gel hidroal-
cohòlic i el 25% solució desin-
fectant per materials i superfí-
cies, entre altres.
A nivell de pèrdues econòmi-
ques, gairebé el 70% de les em-
preses enquestades ja quanti-
fica l’impacte econòmic que 
ha generat la COVID-19 i que 
entre març i maig, les pèrdues 
ja oscil·len entre els 100.000€ i 
500.000€.

Els autònoms resolen dubtes sobre ajuts i mesures fiscals
de maig la presentació de de-
claracions i autoliquidacions 
d’impostos.
Pel que fa a les ajudes socials 
va informar que a data d’avui 
existeixen dues línies d’ajuts di-
rectes que els autònoms poden 
demanar: la de la Generalitat i 
la del Govern Espanyol. L’ajuda 
que ofereix el govern català és 
una línia d’ajuts per a les per-
sones treballadores autònomes, 
persona física, i no s’hi inclo-
uen els treballadors autònoms 
societaris, ni familiars col•labo-
radors. L’ajut consisteix en una 
prestació econòmica única de 
fins a 2.000 €, que té per finalitat 
compensar les pèrdues econò-

miques d’autònoms, que s’han 
vist obligades a tancar el seu 
negoci pel decret d’estat d’alar-
ma, i que alhora acreditin una 
reducció dràstica i involuntària 
de la facturació. Òscar Llordés 
apunta però que “aquesta ajuda 
és incompatible amb qualsevol 
altra ajuda, prestació, subsidi, 
o subvenció pública o privada, 
destinats a aquesta mateixa fi-
nalitat”.
La línia d’ajuda que ofereix el 
govern central és una presta-
ció econòmica extraordinària 
per cessament d’activitat (atur 
del l’autònom), i s’adreça a tot 
el col•lectiu d’autònoms, sense 
distinció. S’hi pot accedir o bé 

perquè el professional autònom 
s’ha quedat sense feina perquè 
ha hagut de tancar el negoci, 
o bé perquè ha tingut una cai-
guda del 75% dels ingressos 
respecte al semestre anterior. 
L’assessor del Grup Carles va in-
cidir en què “rebre aquesta aju-
da no implica donar-se de baixa 
dels autònoms” i que el dret a 
cobrar finalitza l’ últim dia de 
mes en que acabi l’estat alarma. 
També va informar que “tots els 
professionals que treballen per 
compte propi que tenen dret a 
aquesta prestació se’ls retornarà 
la quota d’autònoms del mes de 
març que ja hagin pagat”.
En la sessió online organitzada 

per la UEA també es va explicar 
que l’ajuda del Govern Central 
es gestiona a través de les res-
pectives Mútues i en el cas que 
“un professional no tingui cap 
mútua assignada n’haurà de 
contractar una, a la seva elecció, 
a través de la seu electrònica de 
la seguretat social”.
Llordés va parlar que d’entre les 
mesures financeres aplicades 
pel Govern central per tal de te-
nir liquiditat o subsistir durant 
els propers mesos, destaca els 
préstecs que ofereix l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO), les línies a 
través de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) i el rescat de plans 
de pensions privats. 



Mascaretes adquirides per la CGT Anoia per 
valor de 6.000€ ja són a l’Hospital d’Igualada
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Han arribat a l’Hos-
pital d’Igualada les 
mascaretes que va 

comprar la CGT Anoia fa 
unes setmanes, després de 
complir tots els requisits le-
gals i les complicacions que 
l’administració ha decretat 
per a la compra del materi-
al de seguretat indispensable 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n cop anunciat l’aixe-
cament de la situació 
de confinament de la 

Conca d’Òdena i l’autorització 
per reprendre les activitats no 
essencials, l’empresa Original 
Buff, ubicada al polígon de les 
Comes, ha iniciat una represa 
de l’activitat de forma progres-
siva.
Amb l’objectiu de donar ser-
vei a les compres online rebu-
des durant aquest període de 
tancament, inicialment es va 
reincorporar l’àrea de magat-
zem i logística per, a continu-
ació, reprendre l’activitat l’àrea 
de producció. Un total de 100 
persones treballen ja als seus 
llocs de feina i es preveu com-
pletar el procés en les properes 
setmanes fins arribar a les 180 
persones de l’equip. 
L’activitat corresponent a la 
part d’oficines es mantindrà 
des de casa tal i com s’ha estat 
fent fins ara.
L’empresa va decidir fer una 

Buff reprèn l’activitat i posa 
en marxa part de la producció

Detiguts dos homes 
acusats de 9 robatoris 
amb força a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir la setmana 
passada dos homes, de 

19 i 21 anys, de nacionalitat 
espanyola, el primer d’Abrera 
i el segon de Piera, com a pre-
sumptes autors de nou robato-
ris amb força.
Les detencions són el resultat 
d’una investigació, iniciada a 
finals de l’any passat, després 
de tenir constància que s’esta-
ven produint un seguit de ro-
batoris amb força en habitat-
ges i establiments comercials 
de la comarca de l’Anoia.
Els darrers mesos els agents 
del grup d’investigació de 
l’ABP Igualada van poder de-
terminar que aquests robato-
ris els realitzava un jove que, 
en 2 ocasions, va anar acom-
panyat d’un altre home.
La setmana passada es va de-
tenir a Piera el principal autor 
dels fets, al qual se l’imputa la 
presumpta autoria de 9 roba-
toris amb força comesos des 
del passat mes d’octubre fins  
el passat mes de març.
Més concretament es relaci-
ona al detingut amb la pre-

incorporació progressiva a fi 
de garantir les mesures d’higi-
ene i de seguretat recomanades 
per les autoritats sanitàries. 
Com a pas previ per preparar 
el pla de reincorporació, es va 
avaluar l’estat de salut de totes 
les persones treballadores amb 
un qüestionari de salut per tal 
de detectar aquelles que ha-
vien estat diagnosticades de 
coronavirus, mostraven algun 
símptoma o bé havien estat en 
contacte directe i estret amb al-
guna persona amb símptomes 
o que hagués donat positiu.
De forma prèvia a la incorpo-
ració a la feina de cada treba-
llador, es realitza una formació 
donant a conèixer el protocol i 
les mesures de protecció i se-
guretat a mantenir a dins de 
les instal·lacions, així com in-
dicacions de seguretat i higiene 
a tenir en compte de camí a la 
feina i un cop s’arriba a casa.
D’altres mesures preventives 
que Original Buff ha establert 
són:
- Cada dia tots els treballadors 

(també si treballen des de casa) 
responen un qüestionari de sa-
lut per tal de conèixer quin és 
el seu estat.
- En el moment d’arribar a la 
feina, reben un Equip de Pro-
tecció Individual, una masca-
reta i guants i, abans d’accedir a 
les instal·lacions, es fa un con-
trol de presa de temperatura.
- Per mantenir la distància de 
seguretat, s’han reestructurat 
els torns de treball i de descans 
i s’han instal·lat mampares se-
paradores en els llocs de tre-
ball on la distància és inferior 
a 1,5m.
- Setmanalment, es realitza 
una desinfecció de totes les 
instal·lacions i, diàriament, 
s’ha reforçat la neteja dels es-
pais comuns i zones de treball.
Amb aquestes mesures, el 
principal objectiu de la com-
panyia és actuar amb respon-
sabilitat per garantir la segure-
tat i la salut de les persones en 
el seu retorn a la feina i contri-
buir a controlar i evitar la difu-
sió del Coronavirus.

sumpta autoria de quatre 
robatoris amb força en esta-
bliments comercials de Piera, 
Jorba i dos fets a Calaf, i cinc 
robatoris a habitatges de la 
Pobla de Claramunt, Jorba i 
Piera.
En tots els robatoris el ‘modus 
operandi’ era el mateix, pri-
mer forçaven la porta d’accés 
dels domicilis o establiments 
i, posteriorment, s’emporta-
ven diners en efectiu, joies i 
diferents objectes de valor.
Dimarts de la setmana pas-
sada pels volts de les 19.00 
hores en va detenir a Iguala-
da al segon implicat, un jove 
de 19 anys, al qual se l’imputa 
la presumpta participació en 
dos dels robatoris.
La investigació continua ober-
ta i no es descarta  que els de-
tinguts estiguin implicats en 
altres fets delictius de similars 
característiques a la comarca 
de l’Anoia i comarques veïnes.
Els detinguts, dels quals l’ho-
me de 21 anys té antecedents, 
van passar a disposició del 
jutjat en funcions de guàrdia 
d’Igualada.

per a que el personal sanitari 
faci la seva feina. Recordem 
que la comanda de mascare-
tes tipus FFP2, per valor de 
6000 €, es va fer mitjançant 
els vincles de les seccions 
sindicals de la CGT del sec-
tor sanitari de Tarragona i 
sanitaris xinesos, que ara vo-
len tornar la solidaritat.



Només un 6% del 
comerç igualadí ha 

obert les seves portes 
aquesta setmana

FAQ’s de la desescalada, sobretot fases 0 i 1
Bars i restaurants
En la fase 0 del desconfinament, 
poden obrir per anar-hi a buscar 
menjar per emportar.
En la fase 1, les terrasses dels bars 
i restaurants i els allotjaments tu-
rístics podran obrir, però només 
amb un 50% de l’aforament. En 
la fase 2, es permetrà obrir l’inte-
rior. Això sí, només amb un terç 
de la capacitat a les taules. 
Comerços, perruqueries 
i llibreries
Des de la fase 0, poden obrir 
petits locals i establiments amb 
cita prèvia per atendre de forma 
individual els clients. Amb l’afo-
rament limitat. Això inclou per-
ruqueries i llibreries.
En la fase 1 reobriran els comer-
ços minoristes “amb condicions 
estrictes de seguretat” i es fixarà 
un horari preferent per a la gent 
gran, de més de 65 anys. Con-
tinuaran tancats els centres co-
mercials.
En la fase 3, l’aforament als co-
merços quedarà limitat al 50%, 
amb una distància mínima de 
dos metres.
Biblioteques

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l comerç ho està passant 
malament. I no només 
com a conseqüència del 

confinament, que l’ha obligat a 
romandre tancat durant mol-
tes setmanes, sinó perquè, ara 
que s’inicia la desescalada, els 
botiguers estan neguitosos per 
l’allau de desinformació que els 
arriba i, sobretot, perquè les 
administracions no ofereixen 
una normativa clara.
La presidenta d’Igualada Co-
merç, Laura Llucià, explicava 
ahir a La Veu que “diumenge 
passat a la nit, just a hores de 
començar la fase zero, hi havia 
molts nervis entre els comerci-
ants. No se sabia del cert quin 
material s’havia de posar, com 
funcionarien les cites prèvies, 
com s’havia d’obrir... Un des-
astre”.
L’entitat calcula que a Igualada 
han obert, de moment, un 6% 
dels establiments comercials. 
“Molts tenen apujades les per-
sianes, però per entrar s’ha de 
tenir cita prèvia, i entrar d’una 
persona en una persona. Bà-
sicament han obert les per-

El comerç, neguitós per la manca d’una normativa clara
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ruqueries i centres d’estètica, 
i alguna botiga de roba, però 
molt poques”, diu Llucià. “Hi 
ha moltes recomanacions per 
tot arreu, però no hi ha una 
normativa clara, fàcil d’enten-
dre i al final tothom ha  d’aga-
far idees d’allà on pot. Ens han 
assegurat que aviat això es cor-
regirà”. 
També preocupen els ajuts pú-
blics. “Es van fer unes subven-
cions, però en poques hores es 
van acabar. L’Ajuntament sem-
bla que posarà en marxa uns 
microcrèdits, tant de bo”, ex-
plica la presidenta d’Igualada 
Comerç, que aplaudeix també 
la creació de Conca Comerç, 
una iniciativa que permetrà 
“tenir una pàgina web que serà 
com un gran centre comercial 
de tota la Conca d’Òdena”. Tot i 
això, Llucià és molt clara: “s’es-
tan fent moltes coses, que estan 
bé, però el que necessitem tots 
és ajut econòmic”. 

Només per fer préstec, a partir de 
la fase 1. A partir de la 2, també 
per a lectura, però amb limitació 
d’aforament.
Cines, teatres, museus i sales de 
concerts
En la fase 1, obriran els museus, 
amb aforament a 1/3 del total.
Pel que fa als actes i espectacles 
en sales, en la fase 1 es permetran 
els de menys de 30 persones i 1/3 
de l’aforament. Si són a l’aire lliu-
re, el topall serà de 200 persones, 
totes assegudes i amb distància 
de seguretat.
Visites a amics o familiars
A partir de la fase 1 es perme-
tran, però que visquin a la ma-
teixa província, sense patologi-
es prèvies i no vulnerables. Les 
quedades es podran fer tant als 
domicilis com en establiments 
oberts al públic, que en la fase 1 
seran les terrasses dels bars.
Anar a la segona residència
Si és a la mateixa província on 
vivim, a partir de la fase 2. 
Marxar fora de la província
No es pot fins al final del confi-
nament.
Escoles

Podran rebre alumnes al juny, 
però no per fer classe, sinó per 
acompanyament emocional. 
Només tindran ajuda lectiva els 
alumnes de sisè de primària o se-
gon de batxillerat. Serà voluntari 
anar-hi. El curs presencial no es 
reprendrà fins al setembre.
Enterraments i misses
A partir de la fase 1 es permetrà 
la celebració de vetlles fúnebres 
amb un grup reduït de familiars. 
Les esglésies s’obriran amb un 
terç de l’aforament i més enda-
vant amb la meitat.
Casaments
A partir de la fase 2 amb mesu-
res de distanciament i seguretat i 
nombre limitat d’assistents
Gimnàs
En la fase 1, amb cita prèvia en 
centres que no impliquin con-
tacte físic ni l’ús de vestidors.
Platja o piscina
L’accés a les platges es preveu en 
la fase 3. Queda pendent l’ús de 
piscines.
Anar en cotxe amb la família
A partir de la fase 1, les persones 
que viuen juntes poden ocupar 
un mateix cotxe. 
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Com afecten les noves 
mesures d’higiene en 
la prevenció de la Co-

vid-19?
La higiene és fonamental per a 
la prevenció de qualsevol afec-
tació ja sigui concreta i localit-
zada com pandèmica, ja sigui 
bacteriana o vírica. Mitjançant 
la neteja com a pràctica regular 
i rutinària aconseguim un estat 
de protecció individual i col·lec-
tiva que representa una barrera 
protectora davant de qualsevol 
crisi sanitària; dit d’altra mane-
ra, la higiene esdevé un factor 
clau de profilaxi. En el cas que 
ens ocupa i preocupa a través 
de la higiene, intensificada amb 
freqüència, sobretot de les mans 
i la cara, aconseguim una òpti-
ma barrera protectora de conta-
gi de la Covid-19. Àdhuc, clar, 
hem d’incorporar la mascareta 
i els guants a la nostra quotidi-
anitat.

Els sistemes de desinfecció 
comporten la utilització de 
productes especials, hi ha al-
guna normativa al respecte?
Els productes que incorporem 
per a les actuacions de desin-
fecció que ens demanen les 
empreses i les institucions són 
productes virucides autoritzats 
que apareixen en l’ampli l’elenc 
publicat pel Ministeri de Sanitat  
a través de la Direcció General 
de Salut Pública, sota la norma 
UNE-EN 14476. Concreta-
ment treballem tres tipus de 
desinfectants: els catalogats 
com a TP4 per a la indús-
tria alimentària; els TP2 per 
a la desinfecció d’ambients i 
superfícies; i els TP1 per a la 
desinfecció humana.

El personal de neteja ha de se-
guir un protocol especial?
No s’ha publicat ni normativit-
zat cap protocol especial. Les 
empreses de neteja, davant ac-
tuacions de desinfecció, desen-
volupem les tasques en base a 
uns protocols que al llarg dels 
anys el sector, en estreta col·la-
boració amb Sanitat i empreses 

de PRL i VS,  ha anat creant. Per 
exemple, la neteja i la desinfec-
ció d’una sala d’operacions es 
regeix pel concepte “Sala Blan-
ca” on se segueixen uns proto-
cols molt estrictes ben diferents 
dels que es fan servir, per exem-
ple,  quan es desinfecta un ves-
tidor d’un gimnàs; és a dir, cada 
espai, en funció de la circums-
tància i els aspectes recurrents, 
necessita un tracte, un protocol 
determinat i específic. 

En aquest moment sembla 
que hi ha molta confusió en 
què es pot fer i com s’ha de fer. 
Quines garanties poden donar 
les empreses com la seva?
Seguint l’ordre d’idees exposa-
des, les empreses de neteja com 
a serveis essencials que som, 
per definició i per la praxis -no 
pas a resultes de les catalogaci-
ons que ha fet el Govern davant 
la crisi sanitària- desenvolupem 
les diferents tasques: de neteja,  
de higienització, de conservació 
o manteniment, de tractaments 
o aplicacions DDD,  etc, sempre 
en base a protocols establerts 
pels organismes competents 
col·legiats amb el nostre sector; 
uns manuals plens d’indicaci-
ons, mètodes i procediments   
periòdicament avaluats i si cal 
rectificats o corregits. 

Ara hi ha una tendència a pro-
moure productes d’un sol ús 
(guants, davantals, mascaretes, 
etc) Quin protocol es fa servir pel 

tractament d’aquests residus?
Això que em pregunta fa refe-
rència a les EPI; tant si parlem 
dels guants siguin reversibles, 
d’un sol ús, de tèxtil amb goma, 
de pell o de nitril; de les ulleres 
protectores; dels davantals;  dels 
monos o de les granotes d’un 
sol ús; dels taps auditius; com 
si parlem de les mascaretes si-
guin per pols, per gasos, per ús 
als espais quirúrgics, o les FFP2 
i FFP3 amb vàlvula o sense vàl-
vula, les pantalles amb filtres o 
les de plàstic flexible incorpo-
rades com a casc. Les EPI s’han 
de tractar sempre en funció del 
protocol que marca el centre on 
es desenvolupa l’activitat de ne-
teja o de desinfecció i que esde-
vé preeminent, a saber, d’obligat 
compliment passant per sobre 
de la norma general bàsica. Poso 
uns exemples: les EPI que es fan 
servir durant la desinfecció d’un 
quiròfan van al contenidor de 
color negre, el GIII, on es llen-
cen altres accessoris no peri-
llosos;  pel que fa a la gestió de 
residus s’ha d’afegir una segona 
bossa a l’existent del contenidor 
per dipositar-la tot seguit dins 
una caixa degudament etique-
tada; les EPI d’una residència 
d’avis o d’un sanatori van al con-
tenidor específic on s’hi abo-
quen bolquers i altres residus, 
normalment en bossa de color 
groc que un cop plena s’hi ha de 
posar també una segona bossa 
per a portar-la al contenidor de 
residus, en aquest cas, urbà. 

Parlem amb Josep Oriol Jorba i Costa, llicenciat en Història per la UB. Dedicat al sector dels serveis de neteja des de l’any 1983 quan jun-
tament amb el seu pare va fundar Neteges i Abrillantats Oriol,SL. Actualment és responsable d’estratègies a Optimitzem Espais,SL i a Na-
turnet, SL. Compagina la seva activitat empresarial amb l’escriptura i dirigeix Respostes.cat, la revista dels Verbs Essencials.

 
Es consideren productes tò-
xics? S’han de portar a un 
abocador especial? Com es 
fa el transport?
Les EPI i els productes desin-
fectants no s’han de portar a 
cap abocador especial; ni ara, 
en l’entorn de la Covid19,  ni en 
condicions de circumstàncies 
favorables. Els productes des-
infectants d’ús per a les perso-
nes, els TP1, que incorporen 
en la seva fórmula propanol o 
etanol,  els alcohols,  el lleixiu 
comú (amb hipoclorit de sodi) 
que en mínimes dosis, sem-
pre molt ben mesurades, es fa 
servir per desinfectar les ver-
dures i les fruites i també les 
superfícies o les solucions hi-
droalcohòliques són produc-
tes químics regulats per una 
normativa que no els aplica 
cap procés especial de gestió 
de residus; és el mateix cas que 
els productes catalogats com a 
TP2, formulats en base a glu-
taraldehids, peròxids d’hidro-
gen, o aldehíodes, destinats a 
la desinfecció de superfícies i 
ambients. Ambdós grups de 
productes es regeixen per la 
llei general d’envasos i per la 
normativa general de gestió 
de residus domèstics o indus-
trials; en cap cas, però, com a 
especials o perillosos. 

Fins ara la neteja es conside-
rava un servei de poca quali-
ficació. Serà ara un servei de 
risc?
Jo no parlaria de treball de 
risc sinó de treball especialit-
zat. Tanmateix, és cert que el 
nostre sector contempla uns 
plusos: plus perillositat o plus 
hospitalari atenent a aquelles 
operàries o operaris que de-
senvolupen la seva activitat en 
espais o centres on hi poden 
haver uns certs riscos. 

Actes com treure la pols i 
netejar vidres, són ara un ve-
hicle per escampar virus, si 
n’hi ha?
No, la neteja és sempre un 
procediment favorable; ara 
bé cal que els mètodes a usar 

siguin els propis. M’explico: la 
manera com procedim a eli-
minar la pols és clau per evitar 
no expansionar i fer volàtil tot 
allò acumulat en els dipòsits 
de pols. Per a tant, sempre re-
comanem el desempolsat hu-
mit, mai sec; això vol dir, atra-
par la pols mitjançant baieta 
de microfibra. Lògicament, cal 
també afegir unes dosis de 
producte alcalí i desinfectant 
als cubells o recipients.

Com veuen el tema de la ven-
tilació. Obrir finestres?
És un tema clau i fonamental: 
airejar els espais és un aspecte 
molt important que cal fer a 
diari.

Com es fa en edificis amb 
aire condicionat i sense ober-
tures a l’exterior?
Els edificis tancats que es ven-
tilen i se condicionen mitjan-
çant circuits tancats, sovint 
pateixen el que s’anomena sín-
drome de l’edifici malalt. Cal 
tenir molta cura, per part dels 
serveis de manteniment, en 
tenir els conductes, els dipò-
sits d’aigües de refrigeració, les 
canalitzacions i els diferents 
punts de entrada i sortida d’ai-
re en perfecte estat d’higiene i 
netedat. Periòdicament s’han 
de fer prospeccions i desinfec-
cions de la xarxa de conductes 
mitjançant sistemes telediri-
gits per control remot. 

Què recomanaria a la gent 
davant aquesta situació pre-
sent?
El meu consell és que totes i tots 
siguem primmirats i diligents al 
llarg del dia i especialment a les 
hores d’entrar  i sortir de casa.  
També ser molt responsables en 
la utilització de les EPI: masca-
reta sempre en bon estat, guants 
d’un sòl ús quan hàgim de anar 
a comprar i a treballar;  ho hem 
d’incorporar com quelcom més 
de la nostra vestimenta fins que 
passi aquesta crisi sanitària. 
També, clar, rentar-nos molt 
sovint les mans i tenir sempre a 
prop una ampolleta de alcohol 
o de solució hidroalcohòlica. 

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

“Hem d’incorporar la mascareta i els guants a la nostra quotidianitat”

931 351 453       
www.naturnet.es

BOTIGA DE PRODUCTES
PROFESSIONALS

NETEJA, CONSERVACIÓ, 
ASPIRADORS, TRACTAMENT,

HIGIÈNICS, EQUIPAMENT, 
CONTROL ANTIPLAGUES



La Fundació Pinnae 
dota 300.000€ a la 
tercera convocatòria de 
projecte d’impuls social 
pel territori

La Fundació Pinnae presenta 
la seva tercera Convocatòria de 
Projectes a l’Impuls Social pel 
Territori posant a disposició 
300.000€ a les entitats socials 
que treballen per fer front als 
reptes socials de les persones 
de la Vegueria Penedès i prete-
nent donar major cobertura a 
les necessitats de les persones 
grans, infància i perfils vulne-
rables.
La Convocatòria és una mostra 
del fort compromís de la Fun-
dació Pinnae en aquestes dates 
de pandèmia. Hi ha dues mo-
dalitats de presentació. La mo-
dalitat A, amb un suport fins a 
10.000 euros i en què l’entitat 
que els rebi haurà d’aportar 
un mínim del 10% de recur-
sos propis o externs al projecte 
presentat. En la modalitat B, 
amb un suport entre 10.001 i 
25.000 euros, l’aportació de la 
Fundació Pinnae per a cadas-
cun dels projectes presentats 
en aquesta modalitat ha de re-
presentar entre el 50% i el 80% 
del cost total del projecte.
Es limitarà a la presentació 
d’un únic projecte per entitat 
i les entitats que ja han rebut 
l’ajut de Pinnae en anteriors 
edicions podran presentar-se 
amb un projecte diferent.
La convocatòria s’adreça a tots 
aquells projectes que es desen-
volupin a l’Alt Penedès, l’Ano-
ia, El Baix Penedès i el Garraf, 
liderats per organitzacions de 
l’economia social, incloent en-
titats privades no lucratives.
Amb l’obertura d’aquesta línia 
d’ajuts a projectes socials, des 
de la Fundació Pinnae torna a 
posar en valor el compromís 
adquirit amb el teixit social 
més vulnerable del nostre ter-
ritori. Les entitats sol·licitants 
podran presentar el seu projec-
te fins el 2 de juny, complimen-
tant el formulari a la modalitat 
a la qual s’opta i que es pot des-
carregar al web www.pinnae.
cat/convocatories.
D’entre tots els projectes, la 
Fundació Pere Tarrés, entitat 
reconeguda i amb una llarga 
experiència, farà la selecció 
dels projectes. Les sol·licituds 
que es poden presentar han de 
tenir com objectiu la interven-
ció social, adreçant-se priorità-
riament a persones en situació 
de pobresa o en risc d’exclusió 
social, en situació de malaltia, 
amb discapacitat i/o problemes 
de salut mental, grans i amb 
necessitats sòcio-educatives.

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal i 
el Consell de la Gent 
Gran, amb el suport de 

la Universitat de Lleida (UdL), 
han iniciat l’estudi ‘Gent gran 
i noves tecnologies en la situ-
ació de confinament derivada 
de la COVID-19’.
La iniciativa té dos objectius 
clars. D’una banda, recollir 
dades sobre l’ús que les perso-
nes grans de la comarca fan de 
les noves tecnologies en l’ac-
tual context: xarxes socials, 
solucions de missatgeria, vi-
deoconferències, jocs digitals, 
correu electrònic o televisió 
digital, entre d’altres. I, de l’al-
tra, es vol aprendre d’aquesta 
experiència i extreure’n con-
clusions que, en el futur, el 
Consell de la Gent Gran pu-
gui aprofitar per a combatre 
l’aïllament social en aquest 
col·lectiu.
L’estudi compta amb la col·la-
boració de Sergio Sayago, in-
vestigador i professor al Cam-
pus Universitari d’Igualada 
- UdL. La participació és del 
tot voluntària i anònima i es 
pot fer a través d’aquest enllaç 
http://ves.cat/etE4.

Vídeo amb recomanacions 
per als més grans

Estudi del Consell i la UdL per saber 
l’ús d’internet entre la gent gran

Aigua de Rigat -companyia 
gestora del cicle de l’aigua als 
municipis d’Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí, Copons, 
La Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt- ha llan-
çat una nova campanya a tra-
vés de la qual donarà un euro 
a l’assaig clínic #JoEmCorono 
per cada usuari que es passi 
a la factura digital. D’aquesta 
manera, la companyia contri-
bueix a la lluita contra el co-
ronavirus i mostra el seu com-
promís amb la investigació, 
alhora que fomenta la consci-
enciació ambiental.
Als municipis on opera Aigua 
de Rigat, hi ha més de 10.400 
persones que encara reben la 
factura de l’aigua en paper. 
Amb el missatge “Un gest per 
lluitar contra la COVID-19”, 
la companyia anima als seus 
usuaris a donar el pas definitiu 
a la correspondència digital –
sense cap cost per a aquests– i 
Aigua de Rigat farà el donatiu 
corresponent a l’assaig clínic 
encapçalat per l’equip de met-
ges i investigadors de la Fun-
dació Lluita contra la Sida, 
IrsiCaixa i l’Hospital Univer-
sitari Germans Trias i Pujol.
A més de contribuir a la lluita 
contra el coronavirus, aquesta 
campanya té com a objectiu 
conscienciar sobre el malbara-
tament de paper i la generació 
de residus.
Per tal de facilitar el tràmit als 
seus usuaris, s’ha redissenyat 
el lloc web holafacturadigital.
com, des d’on es pot omplir 
un senzill formulari. Amb la 
factura digital, l’usuari podrà 
rebre les factures i la seva cor-
respondència al seu correu 
electrònic. D’aquesta manera, 
a més, la comunicació és més 
efectiva i immediata.
L’any passat Aigua de Rigat 
va signar un conveni similar 
amb Creu Roja Catalunya per 
al Programa de Pobresa Ener-
gètica de l’organització huma-
nitària. Es van fer 1.069 altes 
a la factura digital i Aigua de 
Rigat va fer un donatiu de 
1.500 € a Creu Roja.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal i 
Canal Taronja Ano-
ia oferiran, a partir 

d’aquesta mateixa setmana, 
dues sessions setmanals de 
gimnàstica televisada, amb 
exercicis assequibles per tot-
hom, però pensats molt es-
pecialment per a facilitar l’ac-
tivitat física de les persones 
grans durant el confina-
ment. La iniciativa comp-
ta també amb el suport de 
diferents ajuntaments de la 
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Aigua de Rigat donarà 
1€ per cada nou usuari 
de factura digital, per 
lluitar contra el Covid-19

D’altra banda, el Consell Co-
marcal ha publicat, aquest 
mes d’abril, un vídeo que re-
cull recomanacions adreçades 
a les persones grans, al vol-
tant de la pandèmia per CO-
VID-19 i l’estat d’alarma.
L’Equip d’Atenció a la Vellesa 
de l’Anoia (EAVA) ha plante-
jat un seguit de situacions re-
als en què les persones grans 
es poden trobar en aquests 
moments i, amb la finalitat de 
poder-les gestionar de la mi-
llor manera possible, es pro-
posen actituds positives.
Els missatges que s’hi donen 
destaquen la importància de 
socialitzar-se i fugir de l’aï-
llament i la soledat; evitar la 
sobreinformació i triar només 

la informació veritablement 
útil; estar atents a possibles 
casos d’abús o maltractament 
a altres persones grans; evitar 
els conflictes de convivència a 
la llar; extremar les precauci-
ons davant les visites o les tru-
cades de persones descone-
gudes; i saber com canalitzar 
les emocions i el dol davant la 
pèrdua dels éssers estimats. 
Tots aquests casos s’emmar-
quen sota el lema #LaMeva-
Actitud.
Diferents membres del Con-
sell de la Gent Gran de l’Ano-
ia, des de les seves respectives 
llars, han estat els encarregats 
de protagonitzar aquest vídeo, 
que es pot veure al canal de 
Youtube ‘Gent Gran Anoia’.

Sessions setmanals de gimnàstica 
per a la gent gran, per Canal Taronja

comarca de l’Anoia.
Les emissions arrencaren el 5 
de maig i s’emetran sessions 
d’una hora de durada que 
es podran seguir en obert, 
els dimarts i els dijous d’11 
a 12h, a través de Canal Ta-
ronja. 30 minuts seran de 
gimnàstica suau i els altres 
30 minuts es dedicaran a 
exercicis de major intensi-

tat. Els conductors de les ac-
tivitats seran professionals 
anoiencs de l’esport i la pre-
paració física.
La voluntat és emetre aques-
tes sessions ara, mentre duri 
l’estat d’alarma, però també 
en els mesos posteriors, ja 
que es preveu que moltes ac-
tivitats esportives presenci-
als quedaran posposades.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454



“La figura del volun-
tariat ha rebrotat amb 
força: tenim una borsa 
per a la distribució de 
productes a domicili, 
recollida de medica-
ments, elaboració de 

mascaretes...”
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C ontinuem aques-
ta setmana la ronda 
d’entrevistes amb més 

representants de municipis de 
la comarca, que ens ajudaran a 
veure no només com s’està vi-
vint el confinament en els seus 
pobles, i també quines són les 

El confinament en els municipis de l’Anoia (2)
propostes que des dels respec-
tius ajuntaments es pensen fer 
ara que s’acosta ja certa rela-
xació.
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 Piera, la Torre de Clara-
munt, Hostalets de Pierola i 
Sant Martí de Tous, que han 

respost una sèrie de pregun-
tes gairebé idèntiques, perquè 
els nostres lectors, i especial-
ment els del propi municipi, 
coneguin millor què es cou 
ara mateix als ajuntaments, i 
com es preparen les properes 
setmanes.

Gerard Parcerisas, alcalde dels HOSTALETS DE PIEROLA

“Volem impulsar unes ajudes i ampliar la partida 
de serveis socials i de material d’emergències”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
Estem molt satisfets de la res-
posta dels veïnes i veïns del 
municipi. El comportament, 
en general, ha estat exemplar. 
La figura del voluntariat ha 
rebrotat amb força: tenim una 
borsa per a la distribució de 
productes a domicili, recollida 
de medicaments, elaboració 
de mascaretes, etc. Menció a 
part als petits comerços, que 
han donat un servei essencial a 
tot el poble. D’aquesta manera 
hem pogut comprovar, una ve-
gada més, la vital importància 
que tenen les botigues de pro-
ximitat a l’hora de cohesionar 
el teixit social del poble. Per 
altra banda, sempre m’agrada 
destacar que és una sort po-
der comptar amb una doctora 
al capdavant de la regidoria 
de Salut. Ens ajuda a prendre 
decisions amb criteri en mo-
ments crítics. Per això, abans 
de continuar amb l’entrevista, 
vull traslladar l’escalf a les fa-
mílies que han perdut algú dels 
seus. Cal afegir el component 
cruel que suposa no poder 
acomiadar-se en les condicions 
habituals.

De quina manera creieu que 
es podrà anar fent la deses-
calada proposada pel govern 
espanyol? 
És evident que la desescalada 
no es pot aplicar amb el mateix 
criteri a un poble que a una 
gran ciutat. Als pobles la densi-

tat de població és molt menor, 
per tant, fer servir el mateix 
criteri que a una ciutat és poc 
comprensiu. Pobles i ciutats 
tenen realitats completament 
diferents, per tant, s’haurien 
d’atendre amb mesures com-
pletament diferents.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar? 
Les del sector dels serveis es-
sencials, amb més o menys en-
trebancs s’han pogut adaptar. 
Pel que fa a la resta d’empreses, 
ja sigui la restauració, alguns 
comerços, autònoms i certa 
indústria, viuen una situació 
complicada i l’haurem de se-
guir de prop.

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?

A mesura que avancen les set-
manes els dificultats de caire 
social van augmentant, tant pel 
que fa a la quantitat com en la 
intensitat. Des de l’Ajuntament 
volem impulsar unes ajudes 
encarades als autònoms, petits 
emprenedors, persones afecta-
des laboralment i a ampliar la 
partida de serveis socials i de 
material d’emergències.
Portem setmanes treballant en 
la redacció de les bases, amb 
aportacions de totes les forces 
polítiques amb representa-
ció a l’Ajuntament. Vull agrair 
als socis de govern i als com-
panys de l’oposició, Sumem, 
pel seu caràcter participatiu i 
constructiu. Però falta un dels 
aspectes més importants: mar-
car els fonaments jurídics que 
avalin la viabilitat de les ajudes, 
tot i que el canvi de normativa 
constant no ens afavoreix.

A nivell d’impostos i taxes, ja 

heu decidit què fareu? 
Pel que fa els impostos, majori-
tàriament, hem ampliat el ter-
mini i, en alguns casos, també 
n’hem fraccionat l’import. Són 
mesures bastant similars a la 
resta de municipis.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Com ja he explicat abans, pri-
merament tenim la intenció de 
llançar aquestes ajudes orien-
tades a defensar al sector pro-
ductiu; tant les empreses com 
els treballadors. 
De cara a finals d’estiu volem 
fer una segona bateria d’ajudes 
orientades, aquesta vegada sí, 
a l’àmbit més social. Malaura-
dament, tot fa preveure que la 
situació es complicarà a me-
sura que avancin els mesos i, 
des de l’Ajuntament haurem 

de donar-hi resposta tenint en 
compte que, al cap i a la fi, som 
l’administració més propera a 
la gent.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar els petits 
municipis com el vostre? De 
moment, esteu satisfets? 
El primer que podrien fer per 
facilitar el dia a dia és parlar 
clar, sense ambigüitats. Sabem 
que estem vivint una situació 
històrica, inesperada i extre-
madament difícil de gestionar. 
Per a tothom. Però des del 
món municipal, ens agrada-
ria comptar amb criteris ben 
definits, per evitar que en po-
bles similars es donin respostes 
contràries davant, exactament, 
el mateix cas. Parlem de pis-
cines municipals, deixalleries..
No obstant, davant les nom-
broses adversitats, faig una 
valoració positiva en veure 
l’esperit de superació i d’impli-
cació per part de tothom. Ens 
cal seguir tenint la capacitat de 
mantenir el sentiment de co-
munitat per acabar de superar 
aquesta etapa.    

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
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Jordi Madrid, alcalde de PIERA

“Obrirem un debat amb tota la societat pierenca, per 
poder ajudar i arribar al màxim de col·lectius possibles”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
La gent té molt clar que estem 
davant d’una situació nova i 
greu i que, o fem molt bé les 
coses entre tots o no ens en sor-
tirem. A Piera en general s’està 
actuant amb molta responsa-
bilitat i afegiria que tothom hi 
està posant de la seva part per 
ajudar.

De quina manera creieu que es 
podrà anar fent la desescalada 
proposada pel govern espa-
nyol?
Si confinar és complicat, des-
confinar ho és molt més. No-
més es podrà  fer amb èxit amb 
la corresponsabilitat de cada un 
de  nosaltres, no es pot posar un 
policia a costat de cada persona. 
Hem de perdre la por a sortir al 
carrer, però mai hem de perdre 
el respecte a la malaltia.
No podem abaixar la guàrdia 
durant el desconfinament. Hem 
de prendre totes les mesures 
que des de les administracions 
anem indicant i que les bàsiques  
són per tot conegudes, com la 
distància de 2 mts, mascareta, 
higiene de mans... a més de les 
noves  mesures per anar des-
confinant com són les franges  
horàries per edats o d’altres que 
ens aniran  indicant.
Si no ens relaxem a l’hora de 
prendre les mesures de protec-
ció ens en sortirem més ràpid i 
per tant amb menys patiment.
Si aconseguim sortir de la crisi 
sanitària amb una certa celeri-
tat, sens dubte l’economia se’n 
beneficiarà i per tant la crisi 
social associada a l’econòmica 

seria molt menor. El missatge 
és molt clar: “Fem-ho bé, amb 
responsabilitat, ens hi va molt a 
tots!”

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
És difícil generalitzar: les em-
preses o comerços que dedi-
quen el seu negoci a productes 
bàsics, no han parat en cap mo-
ment, però la resta d’empreses i 
sobre tot els comerços no han 
pogut reiniciar la seva activitat 
amb normalitat, estan patint 
molt. Veurem a partir d’ara com 
es va desenvolupant tot plegat.
L’economia es basa amb la con-
fiança i ara mateix no anem so-
brats. És per això que insistim 
tant en que ho hem de fer bé, 
si anem desconfinant i no hi ha 
marxes enrere, anirem agafant 
confiança i això és el que ne-
cessiten totes les empreses i co-
merços d’arreu per començar a 
treballar amb normalitat.

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arran d’aquest episodi de 
la Covid-19?
Estem davant d’una crisi sani-
tària descomunal, que ha deri-
vat amb una crisi econòmica 
de dimensions desconegudes i  
que anirà associada segur amb 
una crisi social. A dia d’avui, 
els serveis socials de Piera han 
incrementat considerablement 
els seus serveis a gent que ho 

necessita.
Encara és massa aviat per po-
der valorar la dimensió de la 
crisi social, però des dels ajun-
taments hem d’estar preparats 
per afrontar una crisi social que 
serà proporcional a la crisi eco-
nòmica. En economia el temps 
és molt important. Si com he 
dit, ho fem tot bé i passem re-
lativament ràpid aquesta crisi 
sanitària, els efectes sobre l’eco-
nomia seran menors i per tant 
els socials també.

Què podeu fer ara des de 
l’Ajuntament?
Els ajuntaments hem d’estar per 
ajudar i ara més que mai hem 
d’estar al costat de les persones, 
de les famílies, dels negocis, de 
les empreses, de la cultura, aju-
dar en tot allò que tenim com-
petències i en el que no també, 
al ser l’administració més pro-
pera, tothom espera molt de no-
saltres, esperem estar a l’alçada.
 
A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
De moment hem fet allò que 
està en les nostres mans, apla-
çar-los tots per poder donar aire 

a qui més ho necessiti. Piera és 
un dels  municipis de la comar-
ca de l’Anoia amb la  pressió fis-
cal més baixa, el nostre compro-
mís és que segueixi així.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confinament? 
Com ho plantejareu?
Haurem d’adaptar el pressupost 
de Piera a la nova situació en 
què ens trobarem. De ben segur 
haurem de reforçar les partides 
de serveis socials, promoció 
econòmica i comerç entre d’al-
tres. Obrirem un debat amb tots 
els actors de la societat pierenca, 
des de les associacions veïnals, 
esportives, culturals, d’atenció 
a les persones, comerços, autò-
noms, empreses, membres de 
tots  els representants polítics,... 
no ens podem deixar a ningú.
Haurem de prendre mesures 
per ajudar al màxim de col·lec-
tius possibles, prioritzant neces-
sitats bàsiques, tenint en compte 
a tothom. Hem de veure les aju-
des que ens arriben de les altres 
administracions com l’Estat, 
Generalitat i Diputació i allà on 
no arribin, des de l’Ajuntament 
intentar complementar-ho.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar als petits muni-
cipis com el vostre? 
Crec fermament que ara el que 

fa falta és ajuda directa a les per-
sones, als negocis, a les empre-
ses, per dir-ho clar, diners a  la 
butxaca de cada negoci, de cada 
persona que s’ha quedat sen-
se feina, aquesta seria la millor 
ajuda per passar aquest moment 
i fins que això remunti. De fet, 
com sabeu, soc un ferm defen-
sor de la Renta Bàsica Universal, 
hem de donar recursos als que 
més ho necessiten juntament 
amb una aposta clara per la for-
mació, ningú s’hauria de quedar 
fora del mercat per falta de for-
mació.
A més, haurien de donar més 
autonomia als ajuntaments per 
poder invertir en el municipi.
Es dona la paradoxa que Piera, 
un municipi sense cap deute 
i amb diners estalviats per als 
seus habitants, no pot invertir 
en tot allò que faria falta (asfal-
tatge, serveis, equipaments), i 
que aniria molt bé per a moltes 
empreses.
Si això li sumem que l’Ajunta-
ment  Piera, com molts d’altres, 
necessita contractar treballadors 
per poder estar en ratis normals 
de treballador per número d’ha-
bitants, les dues mesures juntes, 
de ben segur, podrien ajudar 
molt a millorar l’economia local 
i per tant la taxa d’atur general.
La paradoxa és, tal i com he dit, 
que no podem invertir, no po-
dem contractar, hi ha unes lleis 
de l’Estat Espanyol que ens ho 
impedeixen. Ho canviaran? Es-
perem que sí i així podrem aju-
dar molt més!

De moment, esteu satisfets?
Estem a l’expectativa de tot el 
que t’he dit, mirant dia a dia les 
ajudes que arriben de les dife-
rents administracions i a la ve-
gada esperant que l’Estat Espa-
nyol canviï d’una vegada les lleis 
perquè els ajuntaments com 
el de Piera pugui ajudar molt 
més, ja sigui posant diners al 
carrer amb forma d’inversió  o 
contractant treballadors direc-
tament. Esperem que tothom hi 
posi de la seva part. 

“Hem de perdre la por 
a sortir al carrer, però 
mai hem de perdre el 

respecte a la malaltia”

“Piera és un dels  muni-
cipis de  l’Anoia amb la  
pressió fiscal més baixa, 
el nostre compromís és 

que segueixi així”
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Com s’està portant el confi-
nament en el vostre munici-
pi?
Doncs crec que la gent del 
municipi de la Torre de Clara-
munt s’ha comportat d’una 
forma exemplar. Els carrers 
eren deserts en els moments 
de confinament total, i la gent 
realmente només sortia per 
anar a comprar alimentació i 
a la farmàcia. 
Cal dir que els infants també 
ho han portat molt bé, sem-
blava impossible que pogues-
sin estar tants dies a casa sense 
poder sortir i la veritat tots ells 
ho han superat amb nota. Si és 
cert que ara, en el desconfina-
ment progressiu, veiem com 
persones de la mateixa unitat 
familiar aprofiten per sortir a 
fer un passeig gaudint del nos-
tre bonic entorn natural, tot-
hom ho fa amb el màxim de 
respecte i intentant seguir una 
mica els horaris recomanats.

De quina manera creieu que 
es podrà anar fent la deses-
calada proposada pel govern 
espanyol?
El pla de desconfinament del 
govern espanyol està, sota el 
meu criteri, amb un impor-
tant nivell d’improvisació, 
amb canvis sobre la marxa i 
amb una visió molt centralit-
zada sense diferenciar la rea-
litat dels diferents territoris. 
Possiblement des de l’inici es 
podia fer quelcom millor va-
lorant tots els criteris de des-
confinament des de les unitats 
territorials més properes al 
territori i a la gent, però en fi, 
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és la història de sempre.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Les empreses de la Torre han 
tingut les seves dificultats des 
de l’inici amb el confinament 
de la Conca i la dificultat que 
això ha afegit al tema logístic 
i de mobilitat de les persones 
treballadores. Les empreses 
ara ja han arrencat amb les se-
ves activitats amb una crua re-
alitat que és la falta de coman-
des una mica generalitzada 
donat aquesta aturada brusca 
de la nostra economia. És a 

dir, les empreses funcionen 
però amb la incertesa en les 
futures comandes i en saber si 
el mes que ve hi haurà feina o 
la cosa seguirà fluixa.

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts arrand’aquest episodi 
del Covid-19?
El nostre municipi, amb nou 
nuclis escampats per la nos-
tra geografia, té realitats molts 
distants i les problemàtiques 
socials ens comencen a arribar 
ara. Persones que ja tenien in-
gressos limitats i famílies que 
es veuen afectades pels Erto’s, 
fa que s’incrementin progres-
sivament les necessitats de 
persones i famílies en una si-
tuació de certa vulnerabilitat. 
Això ens fa estar atents i co-
mençar a veure com fem front 
a aquestes noves situacions 
que ara ens trobarem. Incre-
ment d’atenció a les persones 
-ara telemàtica i en uns dies 
presencial- és el nostre objec-
tiu, amb dotació d’eines i re-
cursos humans als equips de 
treball per fer front a aquesta 
nova etapa.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Els impostos i les taxes que 
tenim gestionats a través de 
l’Organisme de Gestió Tri-
butaria n’hem retardat el seu 
cobrament, allargant així en 
el temps l’obligatorietat de 
fer front a aquestes despeses. 
Malgrat hem retardat els ter-
minis, no podem sortir de 
l’any natural, ja que de ser així 
provocaríem importants desa-
justos al pressupost municipal 

i les futures liquidacions.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
De ben segur ja tenim clar que 
el pressupost patirà impor-
tants modificacions si volem 
fer front a aquesta nova rea-
litat. Sabem que la reducció 
dels ingressos previstos serà 
una realitat, i malgrat algunes 
despeses també es reduiran, 
saben que no proporcional-
ment.
Farem previsió d’aquests desa-
justos i amb la previsió un 
cop feta reduirem despeses 
que fins ara eren impensables 
de tocar però que aquesta 
nova realitat fa que haguem 
de prendre decisions. Hau-
rem d’intentar cercar un saldo 
positiu entre la reducció d’in-
gressos i de despeses per tal de 
poder dotar partides de suport 
a les persones i l’economia lo-
cal, i suports també en matèria 
d’ensenyament des de les llars 
d’infants, educació infantil i 
primària, estudis secundaris i 
universitaris. Fer que els ne-
gocis que s’han vist obligats al 
tancament en aquest període, 

Jaume Riba, alcalde de LA TORRE DE CLARAMUNT

“Farem tot el que estigui al nostre abast per ajudar 
als negocis a reobrir la seva activitat”

puguin tornar a obrir les se-
ves portes, també és la nostra 
responsabilitat, farem tot el 
que estigui al nostre abast per 
ajudar els negocis a reobrir la 
seva activitat.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar als petits 
municipis com el vostre? 
Ara per ara veiem lluny l’ajut 
de les administracions, estem 
segurs que la Generalitat i la 
Diputació dedicaran recursos 
per procurar ajudar als muni-
cipis. De fet ja hem començat 
a rebre equips de protecció 
personal, mascaretes i guants 
per a treballadors i voluntaris, 
i de ben segur continuarem 
rebent suports i recursos. La 
veritat és que crec que ho ne-
cessitarem. 
De l’Estat ja no me’n refio tant, 
em fa la sensació que tracten 
la informació com una eina 
per construir titulars de prem-
sa i notícies que un cop ana-
litzades una bona part acaba 
sent palla i, malauradament 
no acaba sent una solució pal-
pable al gruix de autònoms, 
empreses i col·lectius que ne-
cessiten cercar solucions a 
curt termini. Els recursos hu-
mans i econòmics que es pu-
guin dotar per als ajuntaments 
per fer front bàsicament a ne-
cessitats socials de la població, 
serà de ben segur oxigen per 
sortir d’aquesta situació de la 
forma més airosa possible. És 
un moment clau i el suport de 
la Generalitat i la Diputació 
n’estic segur serà al costat dels 
alcaldes, consistoris, pobles i 
ciutats del nostre país.

“Algunes de les em-
preses de la Torre 

funcionen però amb la 
incertesa en les futures 
comandes i per saber 

si el mes que ve hi 
haurà feina o la cosa 

seguirá f luixa”

“El pla de desconfina-
ment del govern espan-

yol està, sota el meu 
criteri, amb un impor-
tant nivell d’improvi-
sació, i amb una visió 

molt centralitzada, 
canvis sobre la marxa”

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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David Alquézar, alcalde de SANT MARTÍ DE TOUS

“El repte més important de les administracions superiors 
és que aquesta crisi no la paguin els de sempre”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi? 
La pandèmia motivada pel vi-
rus COVID19 haurà motivat  
una  crisi  de  greus  conseqüèn-
cies i futur incert, tot posant a 
prova la nostra societat i com 
es relaciona amb el seu entorn.  
En  aquests  moments de difi-
cultat Sant Martí de Tous, les 
seves veïnes i veïns, els seus 
comerços, farmàcia i serveis 
bàsics  han  tornat  a  demostrar  
que  formem  una  gran  comu-
nitat,  solidària,  responsable,  
compromesa i amb voluntat de 
servei. Tot i la dificultat, conti-
nuem demostrant dia a dia que 
som poble, els veïns han actuat, 
de manera general, amb pru-
dència i responsabilitat tot fent 
cas de les indicacions sanitàries, 
i de ben segur que continuarà 
sent així ara que les condicions 
de confinament es comencen a 
relaxar. 
L’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, com sempre, ha treballat 
per donar resposta a les neces-
sitats de tots els veïns i veïnes 
per fer front a la crisi en aquests 
moments de dificultat. Hem 
procurat reaccionar de manera 
ràpida i eficient des del primer 
moment, quan es va decretar 
el confinament de la Conca 
d’Òdena. 
De manera immediata es van 
reorganitzar les responsabi-
litats tant dels treballadors 
públics com dels diferents re-
gidors per donar resposta a 
totes les situacions que sorgien, 
transmetent tranquil·litat i se-
guretat en tot allò que ha estat 
a les nostres mans. Una de les 
primeres accions va ser crear i 
coordinar una xarxa de volun-
taris que atengués els col·lectius 
més vulnerables, a tots aquest 
voluntaris els hem d’agrair la 
resposta i el compromís que 
estan mantenint en aquests 
moments difícils, sense ells no 
hagués estat possible. 

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Com a administració més 
propera estem preocupats per 
l’afectació que haurà tingut el 
confinament a PIMES, bars i 
restaurants, empreses de ser-
veis com perruqueries, estè-
tiques, comerços i autònoms. 
També ens preocupa la situació 
de tots els treballadors afectats 
pel confinament de la Conca 
d’Òdena que no tenen, encara 
ara, garantit el seu dret a baixa, 
fet que continuem reclamant 
amb contundència perquè ho 
resolgui l’estat Espanyol de ma-
nera immediata. 
Molts d’ells, tot just ara, comen-
cen a treballar amb les limitaci-
ons que dicta el pla de descon-
finament. Serà imprescindible 
concretar mesures de promoció 
i suport des de les diferents ad-
ministracions per tal d’afavorir 
tots els col·lectius afectats. Tre-
ballem per fomentar el comerç 
i els serveis de proximitat tot 
dissenyant eines de promoció, 
i a la vegada també oferim as-
sessorament respecte les ajudes 
d’altres administracions.
Un dels trets diferencials de 
Sant Martí de Tous com a mu-
nicipi petit és que conserva el 
comerç local de primera ne-
cessitat: forns de pa, farmàcia, 
supermercat, estanc, produc-
tors de proximitat. Aquests es-
tabliments han demostrat, una 
vegada més, la seva voluntat de 
servei a la comunitat, tot i les 
dificultats del moment, obrint 
en un horari ampliant que ha 
facilitat el dia a dia dels veïns, 
sempre amb paciència i bona 
cara com els caracteritza.  

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?
La gestió del confinament ha 
requerit anticipació i respostes 
ràpides a les problemàtiques 
socials que se’n derivaven, i des 

de l’Ajuntament hem intentat 
resoldre-les totes. 
Des de la necessitat de submi-
nistrament de butà que es va 
veure aturat pel confinament de 
la Conca d’Òdena, les targetes 
de beques menjador, les targe-
tes moneder per famílies amb 
dificultat que gestionem des de 
l’àrea de benestar social, un nou 
calendari fiscal per alleugerir la 
carrega familiar aquests mesos, 
a la problemàtica escolar pro-
duïda per la bretxa digital.  
L’Ajuntament està preparant un 
pla de mesures socials i econò-
miques que anirà associat a la 
reestructuració del pressupost 
municipal, un document que 
entenem que ha de ser viu, 
doncs encara avui ningú pot 
predir l’abast de la crisi huma-
nitària i social a la que haurem 
de fer front. 

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Ja s’ha aprovat un nou calen-
dari fiscal endarrerint les dates 
d’inici dels períodes de cobra-
ment per totes les famílies. En 
cas de necessitat també prevè-
iem admetre el fraccionament 
o ajornament del pagament 
d’impostos municipals de fa-
mílies, autònoms i empreses 
sense costos financers, quan es 
sol·liciti.
Per altra banda també han que-
dat suspeses, fins a la represa 
de l’activitat, la quota de la llar 
d’infants, canons d’edificis pú-

blics i altres de serveis no pres-
tats per part de l’Ajuntament.  
Respecte el rebut de l’aigua es 
reduirà el 50% del cànon de l’ai-
gua de l’1 d’abril al 31 de maig, 
a la factura del segon trimestre 
de tots els domicilis i de les ac-
tivitats econòmiques, tal com 
ha indicat l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Cal destacar que s’ha 
decretat l’exempció de les taxes 
municipals per certificats d’em-
padronament necessaris per la 
tramitació d’ajudes o situacions 
derivades del confinament.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Com hem comentat, la modifi-
cació del pressupost municipal 
es bàsica per donar resposta a 
la situació social dels propers 
mesos. Segurament al llarg de 
l’any haurem de realitzar diver-
ses modificacions de crèdit per 
donar sortida a les necessitats 
creixents. Treballarem perquè 
cap dels nostres veïns o veïnes 
quedi endarrere, definint totes 
les ajudes possibles que esti-
guin a les nostres mans, i as-
segurant la plena resposta a les 
necessitats bàsiques de totes les 
famílies.  
De manera immediata defini-
rem una partida pressupostària 
suficientment àmplia per donar 
resposta a totes aquelles famí-
lies que requereixin un major 

suport, així com per afrontar 
les necessitats de prevenció que 
es deriven de la situació actu-
al, tot assegurant una resposta 
àgil. Tenim previst destinar les 
partides no esgotades per ac-
tivitats i accions no realitzades 
com a conseqüència de la situ-
ació, a accions de resposta de la 
mateixa.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar als petits muni-
cipis com el vostre? De mo-
ment, esteu satisfets?
El repte més important que 
han d’afrontar les administra-
cions superiors és que aquesta 
crisi no la paguin els de sempre, 
els treballadors i els petits em-
presaris. Cal definir estratègies 
àmplies i definir una resposta 
que vagi acompanyada de re-
cursos a tots nivells. Els ajun-
taments som l’administració 
més propera i de resposta més 
àgil a les demandes dels nostres 
veïns, però fa anys que patim 
dèficits importants de finança-
ment. D’aquí la importància i 
la necessitat que els municipis 
rebem fons per atendre de ma-
nera prioritària les demandes 
socials, però també per generar 
ocupació, dinamització eco-
nòmica o realitzar inversió a 
través de les diferents línies de 
concertació. 
El món municipal està sanejat 
econòmicament, reclamem a 
l’estat una flexibilització de la 
regla de la despesa i les mesures 
de control econòmic del món 
local perquè els ajuntaments 
puguin destinar el superàvit i el 
romanen a mesures socials i de 
dinamització econòmica. 

“El comerç local de 
primera necessitat del 
poble ha demostrat, 
una vegada més, la 

seva voluntat de servei 
a la comunitat, tot i les 

dificultats”
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El grup municipal de Po-
ble Actiu demana que 
s’estableixi de manera 

urgent una Taula Conjunta per 
l’Emergència. Les represen-
tants de la candidatura munici-
palista consideren que “cal que 
es creï, de manera immediata, 
una taula per treballar conjun-
tament les possibles mesures 
per fer front a la futura crisis 
social i econòmica”. 
Des de Poble Actiu afirmen 
que “tots els diferents grups 
municipals hem demanat que 
volem treballar de manera 
conjunta i coordinada per la 
ciutat i l’alcalde Marc Castells, 
en el ple extraordiari del 17 
d’abril, també va parlar de tre-
ballar conjuntament amb els 
diferents partits. Per això, no 
entenem com encara no tenim 
notícies concretes sobre quan 
i com es convocarà aquesta 
Taula”. 
Des de Poble Actiu, defensen 
que en aquesta Taula Conjun-
ta per l’Emergència hi hauri-
en de participar els diferents 
grups municipals representats 
a l’Ajuntament, representants 
dels diferents agents socio-
econòmics i també entitats del 
tercer sector. Han afirmat que 

Poble Actiu insisteix en crear la 
Taula Conjunta per l’Emergència

Som-hi proposa més 
carrers de vianants per 
a garantir les distàncies

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de presentar 
un Pla amb 35 me-
sures socials i eco-

nòmiques per anticipar-se a la 
crisi que pugui venir, Igualada 
Som-hi obre un altre debat i 
planteja que la ciutat guanyi 
més carrers de vianants. La 
formació d’esquerres i pro-
gressista demana replantejar 
l’espai públic i adaptar-lo a les 
noves mesures de distància de 
protecció.
El regidor d’Igualada Som-hi, 
Jordi Cuadras, afirma que “el 
desconfinament és una gran 
oportunitat per a repensar la 
ciutat i els usos dels carrers 
per a fer que Igualada sigui 
una ciutat segura i sense ris-
cos de contagi. Volem que la 
nova normalitat no vulgui dir 
tornar a una ciutat amb priori-
tat pels cotxes, és una oportu-
nitat per a fer, finalment, una 
Igualada verda i sostenible 
amb més espais per a vianants 
i bicicletes”. Cuadras remarca 
que “és el moment de ser va-
lents i provocar el canvi en un 
context, a més, d’emergència 
climàtica”.
D’una banda, Igualada Som-
hi proposa marcar quines 
són les artèries principals de 
connexió nord-sud i est-oest 
d’Igualada on es pot concen-
trar el major pas de vehicles. 
I d’altra banda, identificar els 
carrers secundaris i d’un sol 
sentit que tenen voreres estre-
tes per a convertir-los a veloci-
tat 20 i estudiar, si és necessari, 
absorbir alguna fila d’aparca-
ments per a permetre que vi-
anants i bicicletes hi puguin 
passar amb tranquil·litat tot 
fent ús de la calçada. La pro-
posta arriba després de com-
provar que la majoria de vore-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Comuns de la Ve-
gueria del Penedès han 
explicat que “volem 

encarar i posar les bases del 
què ha de ser el trànsit cap a la 
normalització de la quotidiani-
tat amb el ferm compromís de 
revertir l’escletxa social i cultu-
ral i les desigualtats, agreujades 
per la crisi sanitària, econò-
mica i social provocada per la 
pandèmia del COV-19”.
Per als Comuns “cal activar es-
pais i mesures que ajudin a la 
reconstrucció social i econò-
mica dels nostres pobles i ciu-
tats tenint present la dimensió 
i la dinàmica pròpia de cadas-
cun i encapçalats pels Ajunta-
ments respectius”.
Els Comuns del Penedès “fem 
una crida a impulsar els Acords 
per a la Reconstrucció Social, 
Econòmica, Cultural i Verda 
del Penedès. Pactes que han de 
ser possibles a escala local, a 

aquesta Taula “ha de servir 
per assegurar la transparència 
de la gestió i, també, assegurar 
que s’encarin les diferents pro-
blemàtiques des d’un punt de 
vista global”.
Les regidores de Poble Actiu 
han explicat que si bé dilluns 
4 de maig van començar les 
diferents Comissions Infor-
matives “aquestes no són su-
ficient per a poder treballar i 
organitzar la resposta que ha 
de donar l’Ajuntament per fer 
front a la pròxima crisi. 
Cal que treballem de manera 
globalitzada, que se’ns expli-
qui quina part del pressupost 
s’ha executat i que a partir 
d’aquí intentem pensar i tro-
bar les millors mesures amb 
els diners disponibles”. 

Manca de transparència
Des de la candidatura de Poble 
Actiu critiquen que, durant les 
últimes set setmanes, el govern 
no ha volgut comptar amb els 
altres partits i regidors que no 
estan en el govern. Les regido-
res han denunciat, per exem-
ple, que “en les reunions de 
junta de portaveus que hem 
fet, el govern no ha explicat 
en cap moment l’estat real del 
pressupost executat”. 
Des de Poble Actiu consideren 
que en els pròxims mesos cal-
drà fer una modificació impor-
tant del pressupost i “per tal de 
que tingui el màxim de suport, 
cal que hi hagi transparència i 
que sigui fruit del treball con-
junt de tots els partits represen-
tats a l’Ajuntament”.

res dels carrers d’un sol sentit 
no garanteixen la distància de 
seguretat i serà impossible que 
la ciutadania hi passegi amb 
condicions. Barcelona, París o 
Milà estan plantejant propos-
tes en aquesta mateixa línia.
La proposta d’Igualada Som-
hi (PSC-Comuns-Igualada 
Oberta) d’actuar a la xarxa de 
carrers d’un sol sentit i amb 
voreres estretes podria apli-
car-se a tots els barris en punts 
com, per exemple al carrer de 
la Virtut per anar al Mercat de 
la Masuca, als trams sud del 
carrer d’Òdena i Sant Josep, 
al carrer de Santa Caterina, al 
carrer de Masquefa, al carrer 
de Sant Carles o al carrer de 
Pau Muntadas, entre d’altres.

La Rambla, de vianants
A més, una de les actuacions 
que Igualada Som-hi proposa 
dins aquesta nova mobilitat, 
és la reconversió de la Rambla 
en un espai de vianants on hi 
hagi una correcta distribució 
de l’espai de passeig i el de les 
terrasses de bars i restaurants. 
Cuadras explica que aquesta 
proposta neix després de te-
nir converses amb alguns co-
merciants i restauradors de la 
zona que veuen amb dificul-
tats fer viables els seus negocis 
si no hi ha una reordenació de 
l’espai públic. 
El plantejament d’Igualada 
Som-hi per la Rambla consis-
teix en apartar les terrasses de 
les façanes per a garantir el pas 
de vianants i l’accés als comer-
ços, i situar les terrasses a l’es-
pai ara ocupat pels cotxes amb 
les distàncies recomanades. 
Això ja es fa, per exemple, du-
rant els dies de la Festa Major, 
tot mantenint un espai de cir-
culació pel càrrega i descàrre-
ga a les primeres hores del dia. 

Els Comuns proposen acords per a la 
reconstrucció de la Vegueria Penedès

tots i cadascun dels municipis 
del Penedès, a les nostres qua-
tre comarques i en el conjunt 
del Penedès i que han de servir 
per articular un Pla de mesures 
de recuperació social, econò-
mica, cultural i verda, tenint en 
compte la realitat concreta i les 
potencialitats i oportunitats del 
territori”.
Els Comuns de la Vegueria Pe-
nedès, que inclou la represen-
tació de l’Anoia, expliquen que 
les mesures “han de respondre 
a garantir que les persones més 
vulnerables tenen l’empara i 
protecció de les administraci-
ons públiques; que les nostres 
ciutats i pobles tenen capaci-
tat i resposta inclusiva per a 
fer front a aspectes crítics com 
l’accés a l’habitatge, fer front a 
les despeses energètiques; que 
donem resposta i garantia de 
l’atenció sociosanitària i hos-
pitalària que requerim; que 
les cures passen a ser un pi-
lar fonamental de les nostres 

comunitats; que reactivarem 
l’economia local i territorial 
acompanyant als sectors vitals 
en l’estructura econòmica dels 
nostres municipis: el petit co-
merç i els sectors de proximi-
tat, les pimes, els autònoms i 
l’auto-ocupació; que incentiva-
rem l’ocupació de les persones 
aturades, la formació i la re-
conversió ocupacional, el coo-
perativisme i les empreses d’in-
clusió social; que treballarem 
pel canvi de model i d’hàbits 
per a situar-nos al capdavant 
de la lluita per l’emergència cli-
màtica i per a garantir la tran-
sició energètica, potenciant 
l’economia circular”.
Els Comuns “ens comprome-
ten a posar les nostres mans, 
les nostres veus, les nostres 
capacitats i la nostra intel·li-
gència col·lectiva per a treba-
llar i proposar tot allò que faci 
possible que de forma comuna 
reconstruïm plegats el Penedès 
i els nostres futurs”.
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Som a la primavera, i és 
temps de tenir cura més 
que mai de les nostres 

mascotes. La situació que estem 
vivint amb el COV-19 també ens 
fa estar més atents amb la salut 
dels que més estimem... 

En aquests dies de confina-
ment els animals de compa-
nyia es comporten com sem-
pre o estan més nerviosos?
Els animals, com nosaltres en 
el fons, són éssers de rutina. Els 
canvis en les activitats diàries i 
a la relació que tenen amb no-
saltres els afecten principalment 
en forma d’estrès que es pot 
manifestar de moltes maneres, 
unes de les quals són el nervio-
sisme i l’ansietat.

Les llars estan preparades per 
a períodes tan llargs de confi-
nament convivint persones i 
animals?
El gran problema no ve de l’ha-
bitatge en si, sinó de si li cobrim 
les necessitats bàsiques o no. Si 
no podem sortir tantes vegades 
o tanta estona, hi ha moltes al-
ternatives d’enriquiment am-
biental que podem fer dins de 
casa i adaptar-la a les necessitats 
de cada un, per exemple jocs 
d’olfacte, jocs interactius amb 
nosaltres o estones de tranquil-
litat pentinant, si és una activitat 
agradable per a l’animal. 

Quines mesures de cura i d’hi-
giene s’han de seguir en perío-
des com aquests?
Principalment mantenir la dis-
tància de seguretat de l’animal 
amb altres persones durant el 
passeig i sobretot amb perso-
nes que puguin ser positives 

dins la mateixa llar. No cal que 
els posem mascareta ni que els 
banyem sencers cada cop que 
tornin de passeig, però sí que els 
podem desinfectar les potes al 
arribar a casa. Un bon producte 
per ells és l’àcid hipoclorós en 
esprai, utilitzat en diversos ca-
sos de veterinària i respectuós 
amb la seva pell.

Quan el confinament s’acabi, 
com ho percebran els animals 
que viuen a les cases?
Tornarà a ser un canvi de rutina 
important. Passaran d’estar 24h 
acompanyats a passar moltes 
estones sols altre cop i poden 
haver-hi problemes de compor-
tament associats. Aprofitant el 
desconfinament progressiu, es-
taria bé anar-los acostumant a 
estar cada cop més estones sols 
progressivament i anar adap-
tant les rutines diàries a les que 
tindran després. Com més pro-
gressiu sigui, menys problemes 
hi haurà perquè s’adaptaran 
més fàcilment.

Hi ha qui diu que les bèsties 
porten malalties que es poden 
transmetre a les persones, què 

hi ha de cert?
És cert que hi ha malalties 
transmeses dels animals a les 
persones, igual que també hi ha 
malalties que passem les perso-
nes als animals. S’anomenen zo-
onosis i zoonosis inversa (o an-
tropozoonosis) respectivament. 
Són relativament poc freqüents. 
Un exemple senzill seria la rà-
bia, pràcticament inexistent a la 
nostra zona, però més freqüent 
en altres llocs del planeta, o els 
paràsits intestinals. En el cas de 
la COVID-19, el que sabem fins 
ara és que són ells que es podri-
en arribar a infectar de nosal-
tres i no al revés. Principalment 
sembla que serien susceptibles 
gats i fures, però necessitarien 
dosis víriques molt elevades 
com el contacte perllongat amb 
un cas positiu. 

L’estat va regular des del pri-
mer dia les sortides amb ani-
mals i en canvi no a nens petits 
o avis que també necessiten 
sortir. Quina explicació hi 
dóna?
M’imagino que és degut a que el 
virus afecta i es transmet princi-
palment a humans. Inicialment 

Neus Casamort Bonet, empordanesa resident a l’Anoia, graduada en Veterinària per la UAB i Màster en Etologia Clínica per la 
UAB. Fundadora de VilaVet Veterinaris ubicat al centre de Vilanova del Camí, neix el juliol del 2017 amb l’objectiu de donar un 
servei veterinari de proximitat i confiança a la comarca.
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no hi havia cap evidència d’afec-
tació als animals per la qual 
cosa es van recomanar mesures 
preventives de distància tam-
bé però no de confinament. A 
més, hi ha el factor de la comu-
nicació. Als nens o avis els pots 
arribar a explicar amb major o 
menor mesura la situació, a un 
animal no ho pots fer. Per últim, 
en els cas dels gossos no seria 
viable no sortir pel tema ejecci-
ons, ja no només per la manca 
d’higiene que implicaria sinó 
pels problemes de comporta-
ment associats que hi hauria.  

Han estat oberts durant el 
confinament?
Hem adaptat els serveis durant 
el període de confinament per 
la seguretat de tothom. El cen-
tre ha estat tancat de rutina, 
però s’atenien urgències tant a 
domicili com al centre segons 
el cas amb totes les mesures de 
seguretat possibles.

Com s’havia de donar el servei 
durant aquest període?
Principalment amb totes les 
mesures de seguretat possi-
bles, principalment mascareta, 
guants i desinfectant, ja que la 
distància a vegades per la pro-
ximitat amb l’animal és com-
plicada de mantenir. Tot i així, 
s’havia d’intentar que no es 
tornés més distant o fred per la 
situació.

Podien venir els que tenien un 
problema? Hi havien d’anar 
vostès? Quin era el procedi-
ment?
El primer era contactar per 
avaluar si el cas requeria aten-
ció presencial o podíem fer se-
guiment a distància. En cas de 
necessitar una visita presencial, 

ens desplaçàvem a domicili o al 
centre veterinari segons les ne-
cessitats de l’animal i la disponi-
bilitat del client.

La gent segueix les pautes de 
vacunació reglamentada? 
Generalment sí, tot i que sem-
pre hi ha distraccions. A més, 
durant el confinament,  les va-
cunes anuals d’animals adults 
s’aconsellava aplaçar-les tempo-
ralment. 

Algunes clíniques veterinàries 
han deixat aparells respirato-
ris quan als hospitals no n’hi 
havia per les persones, com ho 
veu? 
Els hospitals veterinaris solen 
disposar de maquinària equi-
parable als hospitals d’humans 
i en moments de crisi tots hem 
d’aportar el nostre granet de 
sorra dins les nostres possibili-
tats.

Tenen normalitzat el submi-
nistrament de material per a la 
seva clínica? Hi ha falta de me-
dicaments o d’algun producte 
dels que vostès fan servir?
Els proveïdors segueixen ser-
vint amb relativa normalitat. 
Tot i que no falta res, sí que ens 
trobem que els materials més 
bàsics com guants o desinfec-
tants s’acaben més ràpid o hi ha 
menys varietat de l’habitual. 

Caldrà prendre alguna mesu-
ra addicional en l’etapa de de-
sescalament?
Sí, mentre hi hagi riscos és im-
portant prendre precaucions 
per evitar rebrots. No es poden 
fer servir les sales d’espera, així 
que és més important que mai 
demanar cita prèvia abans de 
venir de visita. 

Els animals, com nosaltres, són éssers de rutina 
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Cinc consells que cal tenir en 
compte a l’hora de vacunar les 
nostres mascotes MASCOTES / LA VEU 

Les nostres mascotes, 
sobretot gossos, evo-
lucionen amb nosal-

tres en quasi tots els sentits 
i també ho fa la seva perru-
queria i estètica.
Avui en dia, el mercat ofe-
reix infinitat d’opcions i hem 
d’escollir la que s’adeqüi més 
al nostre company i al nostre 
estil de vida.
Trobem perruqueries amb 
spa, amb productes vegans, 
amb sessions de massatge, 
amb diferents tècniques de 
treball. La tendència a la 
perruqueria la marca, moltes 
vegades, la raça que està de 
“moda” en aquell moment.
L’arranjament del nostre gos 
dependrà sempre de la seva 
estètica. Per exemple un bic-
hón maltés necessitarà lluir 
un pèl llarg i sedós. Això 
ens comportarà un raspallat 
quasi a diari i uns banys amb 
uns xampús i condiciona-
dors especials. Altres races, 

com el canitx, (el rei de la 
pelu) pot canviar de “look” 
amb més facilitat. Des de 
l’arranjament a màquina fins 
l’aplicació de tints, metxes, o 
fins i tot realitzar-li  la “ma-
nicura”.
Vull mencionar tots aquells 
que no pertanyen a cap raça 
en particular, els mestissos o 
creuats. Són un món a part 
i amb els que els professio-
nals hem de saber adequar 
a cadascun la seva pròpia 
estètica. Quelcom realment 
estimulant...
Crec que els nostres com-
panys el que esperen de no-
saltres és que els cuidem el 
millor possible. Les tendèn-
cies són tendències. Això a 
ells no els importa. Volen 
estar sans, sortir a passejar, 
menjar, estar nets i que el 
seu pèl no els signifiqui cap 
problema en el seu dia a dia. 
Però, sobretot, el que més 
demanen és el nostre afecte. 
Tota la resta ja va a gust de 
cada propietari

Noves tendències de la 
perruqueria canina
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De la mateixa mane-
ra que els humans 
ens hem de vacunar 

per prevenir algunes malal-
ties, aquest és un procés que 
també hem de portar a terme 
amb les nostres mascotes. És 
important seguir la vacuna-
ció corresponent a cada ani-
mal per tal que aquests no 
s’infectin. A continuació us 
oferim una sèrie de consells 
que cal tenir en compte per 
a la vacunació de les nostres 
mascotes.
1. Abans de vacunar un ani-
mal, primer l’hem d’haver 
desparasitat, tant interna-
ment com externament. El 
nostre gos no tindrà una 
bona resposta immunitària 
contra les malalties que el va-
cunem si té paràsits interns o 
externs. Així mateix, tampoc 
no s’ha de vacunar cap ani-
mal que mostri símptomes de 

la malaltia.
2. Cal respectar les quarante-
nes. En aquest sentit, no s’han 
de posar els cadells en con-
tacte amb altres gossos fins 
que no tinguin una quantitat 
suficient de defenses. Així, si 
traiem el gos al carrer quan 
encara no està ben vacunat, 
cal portar-lo als braços, sense 
que toqui el terra.
3. Cal respectar els terminis 
de les vacunes. Si al nostre 
cadell li posem la primera va-
cuna polivalent però no li po-
sem la dosi de reforç següent, 
la vacuna no servirà per a res 
i serà com si no l’haguéssim 
vacunat.
4. Si es pensa viatjar, cal te-
nir en compte que cada país 
té unes vacunes obligatòries i 
s’ha de demostrar que l’hem 
vacunat mitjançant un pass-
aport.
5. Depenent d’on hagi de viu-
re la nostra mascota, hi ha 
vacunes que no són obligatò-

ries però ens poden ser útils, 
per exemple, la vacuna contra 
la leishmaniosi. Aquesta va-
cuna protegeix el nostre gos 
contra un paràsit que inocula 
la femella d’un mosquit del 
gènere Phlebotomus. Aquest 
mosquit és molt freqüent a 
Catalunya, especialment, en 
zones humides com la Gar-
rotxa. Clàssicament prote-
gíem els nostres gossos amb 
collars repel·lents (Scalibur 
o Seresto), però cada vegada 
va guanyant més terreny la 
vacunació. Actualment es pot 
aconseguir una bona immu-
nització contra aquest mos-
quit vacunant els gossos a 
partir dels 6 mesos, amb una 
sola dosi i amb una revacuna-
ció anual.
Tots volem el millor per a 
la nostra mascota; per això, 
consulteu qualsevol dubte 
que tingueu sobre això al vos-
tre veterinari, segur que us 
respondrà encantat!

www.calvetanimalsiplantes.com

info@calvetanimalsiplantes.com

amb el suport de:
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Consells per a aconseguir una bona alimentació 
per a les nostres mascotes
MASCOTES / LA VEU 

La nostra feina com a 
veterinaris és assesso-
rar de la millor mane-

ra possible perquè els vostres 
peluts estiguin ben alimentats 
i així puguin estar sans i feli-
ços. Us donarem unes pautes 
i consells perquè pugueu apli-
car en el moment de triar l’ali-
mentació adequada per a les 
vostres mascotes.
Abans de començar a do-
nar-vos els consells sobre ali-
mentació, cal remarcar un 
punt molt important, i és que 
cada pelut és únic i diferent 
dels altres, cosa que vol dir 
que cada mascota té les seves 
necessitats alimentàries i els 
seus gustos. El que a una mas-
cota li funciona i li va bé, pot 
ser que a una altra no. 
Actualment hi ha molts tipus 
de dietes un exemple d’això és 
la dieta Barfoed, que consis-
teix a alimentar a les nostres 
mascotes com si estiguessin 
vivint en un entorn salvatge, 
és a dir, alimentar-lo a força de 
carn crua. Un altre tipus d’ali-
ment és el que està lliure de 
cereal o Grain Free, ja que una 
gran part de les nostres mas-
cotes tendeix a tenir alguna 
al·lèrgia alimentària i aquesta 
es dona en la majoria dels ca-
sos en els cereals o el pollastre. 
També podem trobar les die-
tes naturals, aquelles que per 
elaborar el producte només 
utilitzen un fase de producció 
en comptes de dos que és l’ha-
bitual, i per últim trobem les 
dietes equilibrades, que són la 
gran majoria dels pinsos, que 
consisteix en una dieta equi-
librada en carns i cereals de 
bona qualitat. 
Cal remarcar que diferents 

productes que es venen com 
a dieta equilibrada no són del 
tot aconsellables o bons per 
a les nostres mascotes, ja que 
amb què està elaborat el pinso 
tendeix a ser les sobres. En el 
cas del pinso de pollastre, per 
exemple, poden ser les plo-
mes, els pics o les potes.
Avui dia les nostres masco-
tes són un element més en el 
nostre nucli familiar, per això, 
en el moment d’alimentar-los 
haureu de pensar com si el 
menjar que li esteu donant 
fos per a vosaltres. No és el 
mateix alimentar-se amb una 
dieta basada en hamburgue-
ses d’una cadena de Fast Food 
com un McDonald’s o Burger 
King que amb una dieta vari-
ada i equilibrada. En el cas de 
les nostres mascotes és el ma-
teix, perquè gaudeixin d’una 
bona salut necessiten menjar 
un pinso equilibrat i de qua-
litat.
El primer que haureu de te-
nir en compte a l’hora de triar 
una marca de pinso, és infor-
mar-vos de la matèria primera 
de la qual està fet el pinso. No 
és el mateix utilitzar les parts 
bones d’una au com les cui-
xes o el pit que usar els pics, 
les potes i les plomes. No té el 
mateix valor nutritiu, ja que 
en el segon cas aquest valor és 
nul o gairebé nul. Gràcies a in-
ternet, podreu obtenir aquesta 
informació tant de la mateixa 
marca com dels productes que 
utilitzen per a elaborar-los, a 
part d’opinions de clients que 
hagin utilitzat aquestes mar-
ques en les seves mascotes. 
Cal tenir en compte que en 
molts casos, com més barat si-
gui el pinso, més probabilitats 
tindreu que la matèria prime-
ra utilitzada siguin les restes 

dels animals.
La segona cosa que haureu de 
mirar és l’etiqueta del pinso, 
on podrem veure el desglossa-
ment dels ingredients amb el 
seu percentatge. Això és molt 
important, ja que ens pot do-
nar un indici de si la marca en 
qüestió és bona o dolenta. Per 
llei, les marques han d’ordenar 
els ingredients des del per-
centatge major al percentatge 
menor. Un detall que us pot 
indicar si és bo o dolent és que 
us apareix en primer lloc, en 
el cas que sigui algun tipus de 
carn o proteïna animal, com 
ara vedella, salmó, etc. Ens pot 
dir que és bo, encara que més 
endavant matisarem aquest 
punt. En el cas que us apare-
gui com a primer ingredient 
un cereal, ja sigui arròs, blat 
de moro o ordi aquest pinso 
està basat en els cereals i no 
és bo que mengin més cereals 
que carn, ja que són animals 
carnívors. 
El següent detall és que si en el 
cas que ens aparegui una pro-
teïna animal davant, aquesta 

és carn deshidratada o no. Cal 
tenir en compte que en el mo-
ment d’elaborar la croqueta, 
han de deshidratar els compo-
nents per poder processar-les i 
transformar-los, això provoca 
que el percentatge real de carn 
baixi i que en realitat no sigui 
el primer aliment amb més 
percentatge en la fórmula. En 
alguns casos són igual de do-
lents aquests productes que 
aquells en què ens apareix el 
cereal com a primer compo-
nent.
Finalment i més important 
us heu de fixar en l’estat de 
la nostra mascota, és a dir, la 
seva pell, el seu pèl i les seves 
deposicions. Això ens indica 
que l’alimentació que li estem 
proporcionant és bona o do-
lenta per a ells. Com hem dit 
al principi cada pelut és dife-
rent als altres i el que li va bé 
o funciona a un no té perquè 
anar-li bé a un altre. En el cas 
de les deposicions, si són toves 
o mucoses amb regularitat, 
l’animal o bé no li escau del tot 
bé aquesta alimentació o no 

acaba d’assimilar els nutrients 
d’aquest menjar i en aquest 
cas hauríem de canviar-li 
l’alimentació. En el cas dels 
cabells, si perd molt pèl fins 
i tot en les èpoques que no 
són de canvi de muda, tam-
bé seria convenient canviar-li 
d’alimentació o proporcio-
nar-los algun suplement com 
oli de salmó o Omega 3, per-
què la pèrdua de pèl no sigui 
tan accentuada. Per últim, en 
el cas de la pell, si veiem que 
es grata molt, cada dos per 
tres s’està rascant, es xucla 
molt, podríem estar davant 
d’una intolerància o al·lèrgia 
i podria ser degut a l’alimen-
tació.
En conclusió, heu de infor-
mar-vos de l’alimentació que 
li esteu donant als vostres pe-
luts acostant-vos a la vostra 
botiga especialitzada perquè 
us guiïn i us proporcionin la 
informació que busqueu. El 
més important és que les nos-
tres mascotes han d’estar ben 
alimentades i que la seva vida 
sigui sana i feliç.

¡Seguim al teu costat! 
Que a la teva mascota no li falti de res.

Assessor Nutricional
�������������
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Nosaltres també hau-
rem de fer ús del sentit 
comú i seguint uns sen-
zills consells facilitarem 

el seu benestar en els 
dies més calorosos
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REDACCIÓ / LA VEU 

Amb l’arribada de l’es-
tiu i el bon temps, el 
més lògic és que incre-

mentem el temps que passem 
a l’exterior acompanyats de les 
nostres mascotes. Però amb les 
altes temperatures de ple estiu 
és important prendre algunes 
precaucions per evitar possi-
bles problemes a causa de l’ex-
posició de les nostres mascotes 
a la calor extrema. En aquest 
article us explicarem quatre 
dades i nocions bàsiques a te-
nir en compte per tal d’evitar 
que la vostra mascota sofreixi 
un atac de calor i consells per 
reaccionar si passa!

Com gestionen la calor els 
gossos?
Els gossos, i la majoria de mas-
cotes, no suen. Són animals 
endotèrmics, és a dir, posse-
eixen un sistema de termore-
gulació de la calor interna, que 
ha de ser constant. I, igual que 
en els éssers humans, hi ha 
d’haver un equilibri entre la 
producció de la calor (termo-
gènesis) i evacuació del calor 
(termòlisis).
Els humans, quan passem 
molta calor, tenim la capa-
citat de suar i, quan aquesta 
suor s’evapora, torna a baixar 
la temperatura de la pell. Els 
gossos no poden fer aquest 
exercici, de manera que amb 
les altes temperatures i per 
gestionar la calor els gossos 
esbufeguen o panteixen per 
poder estabilitzar la seva tem-
peratura.
Com ens podem imaginar, 
com més calent i humit sigui 
l’aire, més haurà de panteixar 
el gos per aconseguir refrescar 
el seu cos. La temperatura del 
gos ha d’estar al voltant dels 
38,5ºC i les variacions no són 

ben tolerades pel seu organis-
me. Quan les temperatures 
superen els 30ºC hem d’extre-
mar l’atenció.

El comportament davant de 
la calor
Per a combatre la calor, la mi-
llor arma dels gossos és... el 
seu instint. Només és neces-
sari fixar-se com naturalment 
aniran a buscar ombres, aug-
mentaran el consum d’aigua i 
minimitzaran l’exercici físic.
Per ajudar-los, nosaltres tam-
bé haurem de fer ús del sentit 
comú i seguint uns senzills 
consells facilitarem el seu 
benestar en els dies més calo-
rosos:

- Disponibilitat d’aigua: Bà-
sic que disposi de tota l’aigua 

neta que necessiti.
- Assegurar-nos que el gos 
tingui un lloc fresc i protegit 
del sol on descansar
- Ajornar les sortides al carrer 
a les hores menys caloroses 
del dia
- Evitar l’asfalt i afavorir els 
camins, ja que la temperatura 
de l’asfalt al sol pot sobrepas-
sar fàcilment els 60ºC.
- Alimentar l’animal fora de 
les hores centrals del dia
- Anar amb compte amb els 

morrions. Cal escollir-ne un 
que permeti al gos panteixar.
- No transportar l’animal en 
un cotxe o furgoneta si no està 
ben ventilada i mai deixar-lo 
tancat dins del vehicle. Exis-
teixen uns ganxos per a poder 
deixar el maleter entreobert i 
assegurar així la ventilació de 
forma segura. És fonamental 
assegurar la correcta ventila-
ció del vehicle.

Com actuar davant d’un cop 
de calor?
Les conseqüències d’un cop 
de calor poden ser molt greus. 
Els seus símptomes són fàcils 
de detectar si estem atents a 
la nostra mascota. Un primer 
indicatiu pot ser la desorien-
tació seguit de tremolors o in-
clòs vòmits.

Gossos, estiu i calor: com prevenir problemes

La rapidesa a l’hora d’actuar 
és fonamental: cal posar el gos 
en un lloc amb ombra i el més 
fresc possible. Si es té abun-
dant aigua a mà, el millor és 
mullar-lo per intentar rebai-
xar la temperatura corporal, 
i oferir-li aigua perquè begui, 
però a poc a poc.
Durant un cop de calor, la 
temperatura del gos pot arri-
bar als 42-43ºC en casos ex-
trems, i ha de ser rebaixada 
a menys de 39ºC. Per això, és 
interessant fer ús d’un termò-
metre i controlar la tempera-
tura regularment, evitant així 
refredar en excés l’animal. Un 
cop creguem que el gos està 
estabilitzat, és molt important 
portar-lo a un veterinari per-
què avaluï el seu estat i esta-
bleixi unes pautes a seguir.
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L ’entitat “Per la Conca” hi 
ha  dit la seva en relació 
a l’anunci, per part de la 

Generalitat, de tirar endavant 
el procés participatiu del Pla 
Director d’Activitats Econòmi-
ques de forma telemàtica. El 
pla inclou el polèmic projecte 
del polígon industrial de Can 
Morera.
En un comunicat, l’entitat afir-
ma que “seguim defensant que 
el model de grans superfícies, 
avui i aquí, no és el futur pel 
que hauríem d’apostar com 
a territori. La crisi actual ens 
força encara més a repensar el 
model territorial. Les neces-
sitats bàsiques han de ser ele-
ments centrals de la planifica-
ció i cal potenciar per sobre de 
tot la singularitat, la iniciativa 
i les capacitats del territori. El 
model de futur ha de ser neces-
sàriament compatible amb me-
sures efectives per fer front a la 
declarada emergència climàtica 
i mediambiental. El neguit per 
la parada econòmica actual de-
gut a la crisi sanitària no ens ha 
de precipitar a un carreró sense 
sortida”.
La idea de que l’activitat em-
presarial de futur a la Conca 
d’Òdena no pot ser aliena a les 
necessitats bàsiques dels seus 
habitants, i per això el passat 
divendres es va portar a terme 
un debat telemàtic amb el títol 
“Qui alimenta la Conca d’Òde-
na en temps de confinament?’” 
al canal de Youtube de l’entitat. 
Des de Per la Conca han volgut 
compartir algunes reflexions 
en relació a les últimes notícies 
sobre el Pla Director:
 
Les planes de la Conca, 
un recurs escàs
La conca d’Òdena està configu-
rada per unes quantes esplana-
des al voltant el riu anoia tren-
cades pels torrents que baixen 
de les muntanyes. L’activitat 
humana es concentra en aques-
tes planes. La meitat estan ur-
banitzades i l’altra meitat està 
principalment cultivada.

Els polígons industrials 
de la Conca
La majoria de superfície indus-
trial disponible a la conca està 
dins la trama urbana principal 
(quatre municipis) que ocupa 
les planes centrals. Els polígons 
de Castellolí i Montbui queden 
fora d’aquest gran nucli. En 
conjunt els polígons ofereixen 
un parc canviant de naus de 

Per la Conca diu que és el moment 
de repensar el futur territorial

Atenció Primària fa 
ecografies pulmonars, 
útils contra el Covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls equips d’atenció pri-
mària (EAP) de l’Insti-
tut Català de la Salut a 

l’Anoia han estat els pioners en 
realitzar ecografies pulmonars 
a la ciutadania que els perme-
ten una major resolució dels 
casos de COVID-19 al territo-
ri. En concret, la formació que 
els professionals han realitzat 
online per realitzar aquesta 
tècnica des de primària els 
permet realitzar una prova a 
persones que presenten símp-
tomes de coronavirus i també 
per fer-ne el seguiment als 
propis centres d’atenció pri-
mària: CAP Anoia (EAP Igua-
lada Urbà, Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí i 
CAP Nord), Piera, Capellades 
i al consultori local de la Po-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller d’Esports 
i Cultura del Consell 
Comarcal de l’Anoia, 

Rafel Galvan, es va incor-
porar, el passat 28 d’abril, al 
Consell Directiu de l’Esport 
de Barcelona, Catalunya Cen-
tral i Penedès, depenent de la 
Secretaria General de l’Es-
port i de l’Activitat Física de 
la Generalitat de Catalunya.
Galvan, que també és vice-
president del Consell Espor-
tiu de l’Anoia, recorda que 
“en l’actual situació d’estat 
d’alarma derivada de la pan-
dèmia per COVID-19, les 
institucions treballen per 
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compra o lloguer i més de cent 
hectàrees de diferents mides 
disponibles des de fa més de 
deu anys per a noves naus in-
dustrials. 

L’activitat agropecuària 
a la Conca
Les explotacions agropecuàries 
i vini-viticultores existents a la 
conca són empreses producti-
ves i viables que s’han anat mo-
dernitzant i professionalitzant. 
Algunes han aconseguit el ci-
cle tancat gestionant centenars 
d’hectàrees que reverteixen en 
l’engreix en intensiu o extensiu 
d’aviram, oví, boví o porcí. Pa-
ral·lelament s’estan consolidant 
petits productors i impulsant 
iniciatives per afavorir el con-
sum de proximitat dels produc-
tes de petits i grans productors.

La crisi grossa
El debat sobre el nostre futur 
local va més enllà de la sempre 
requerida dinamització econò-
mica. L’administració pública 
ha d’afrontar l’emergència cli-
màtica oficialment declarada 
pel Parlament Europeu i la Ge-
neralitat de Catalunya. Per fer-
hi front la Comissió Europea 
demana als responsables de la 
gestió del territori canviar ur-
gentment la manera de plani-
ficar l’ús del sòl.
S’advoca per ciutats compac-
tes amb grans espais periur-
bans protegits. Es fa èmfasi 
en l’agricultura com activitat 
econòmica a ubicar en aquests 
espais ja que permet la pro-
ducció de productes essencials 
en proximitat i és compatible 
amb els serveis ecosistèmics 
que ofereix l’entorn per afron-
tar l’emergència climàtica.

Paisatge cultural 
Segons l’observatori del pai-
satge de La Generalitat el mo-
saic agroforestal de la Conca 
conforma un paisatge cultural 
singular a preservar. És una 
unitat paisatgística viva es-
tructurada per masies, moltes 
encara funcionals, enriquida 
amb elements patrimonials ar-
quitectònics i arqueològics.

Els serveis de l‘entorn 
La topologia de la Conca llau-
rada pels torrents afavoreix la 
diversitat de cultius de secà, 
genera una varietat d’ecosiste-
mes que sostenen la biodiver-
sitat i esdevé una anella periur-
bana lúdica de gran qualitat al 
servei de la conurbació. 
A més de la producció agroa-

limentària, una de les prestaci-
ons més rellevant de les planes 
no urbanitzades és la d’actuar 
com a superfície de filtració i 
captació d’aigua de pluja a ca-
pes freàtiques, sostenint així el 
cicle hídric en un territori de 
secà que ha d’afrontar l’escalfa-
ment global. Cal tenir en con-
sideració que la planificació 
supramunicipal que es pro-
posa deixaria només un terç 
de la superfície plana existent 
sense urbanitzar i que aquest 
sòl haurà d’encabir encara el 
creixement urbanístic en ha-
bitatge que es necessiti en un 
futur i l’ampliació de les infra-
estructures de mobilitat que ja 
es reclamen.

El futur en mans d’uns pocs i 
amb interessos aliens al món 
local?
El model de grans superfíci-
es no explota els recursos de 
sòl industrial disponibles a la 
Conca d’Òdena i cedeix la so-
breexplotació de la superfície 
plana a capital deslocalitzat 
en mans d’uns pocs inversors. 
Les estratègies econòmiques 
i de reinversió dependran de 
factors i interessos aliens a les 
necessitats locals.

La logística no és ni revulsiu 
ni bon dinamitzador 
Les empreses de logística uti-
litzen el sòl com un paràmetre 
més del seu compte de balan-
ços i canvien de lloc quan els 
convé. La seva activitat genera 
escassos llocs de treball per 
hectàrea consumida i aporten 
poc valor afegit per a la dina-
mització econòmica local. A 
més, a la Conca hi manquen 
les infraestructures de trans-
port internodals que demana 
l’activitat logística.

Des del territori pel territori
Quan de l’administració plan-
teja un procés de participació 
ciutadana ha de facilitar un 
debat profund i productiu so-
bre el model territorial. Com 
ja vam dir, estarem atents a 
que expliquin els punts de 
partida i condicions de parti-
cipació per valorar-ho, però 
malauradament, les declaraci-
ons públiques deixen clar que 
es pretén accelerar els tràmits 
administratius. Ens oposem 
a qualsevol simplificació ad-
ministrativa que impliqui un 
afebliment dels processos de 
participació o d’avaluació am-
biental i no participarem en 
pantomimes de pur tràmit.

bla de Claramunt (EAP Anoia 
Rural). 
En paral·lel, es compta amb 
dos ecògrafs portàtils, donats 
pel Col·legi de Metges de Bar-
celona i la CAMFiC, que per-
metran fer ecografies a domi-
cili. 
L’ecografia pulmonar és una 
prova amb una gran sensibili-
tat que permet fer un diagnòs-
tic precoç fins i tot abans que 
es vegin lesions en la radio-
grafia. Es tracta d’una eina 
que obre la porta a l’atenció 
primària a una major resolu-
ció en la rebuda dels pacients 
amb símptomes i permet tenir 
més recursos per millorar el 
cribratge, fer els diagnòstics 
més ajustats, facilitar a cada 
usuari el tractament més ade-
quat a la seva situació i fer-ne 
el seguiment.

Presència del Consell 
Comarcal al Consell 
Directiu de l’Esport

a un retorn progressiu a la 
pràctica esportiva i de l’ac-
tivitat física, en el marc del 
Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad”.
La Secretaria General de 
l’Esport acompanya actual-
ment les federacions i espor-
tistes catalans en la difusió i 
adopció de les mesures ne-
cessàries per a aquest retorn 
progressiu cap a la normali-
tat i, per això, Rafel Galvan 
destaca que “és en aquest 
context que resulta d’espe-
cial rellevància ser capaços 
d’adaptar aquest procés a la 
realitat de cada esport i de 
cada territori, en aquest cas 
a la realitat de l’Anoia”.



comarca Espai patrocinat per
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt ha 
convocat uns ajuts ex-

traordinaris amb caràcter 
urgent a les persones, prin-
cipalment famílies amb in-
fants a càrrec, que han estat 
afectades per l’actual situació 
econòmica provocada per 
la propagació del coronavi-
rus. Es fa referència especi-
alment a aquelles persones 
que hagin perdut la feina ar-
rel del tancament de la seva 
empresa, o que hagi reduït 
la plantilla degut als efectes 
del Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de 
la crisis sanitària ocasiona-
da per la COVID-19 o bé, 
aquelles persones que s’han 
vist afectades per un ERTE 
(Expediente de Regulaci-
ón Temporal de Empleo) o 
ERTO (Expedient de Regu-
lació Temporal d’Ocupació) 
motivat pel mateix Decret o 
alguna situació de caràcter 
anàleg que pugui ser admesa 

com a equivalent pels Serveis 
Socials Municipals i que, per 
aquests motius, acreditin no 
tenir ingressos, patrimoni 
o recursos suficients per fer 
front a les despeses de llo-
guer i aliments bàsics. 
Es podrà presentar una sol-
licitud d’ajuda extraordi-
nària durant un termini ini-
cial de tres mesos, revisable a 
l’alça per Decret de l’alcaldia, 

donada la situació d’excepci-
onalitat relacionada amb la 
COVID-19. Per a la conces-
sió d’aquests ajuts es desti-
narà una partida de 40.000€. 
S’estableixen dos línies 
d’ajuts: la primera relaciona-
da amb la despesa de lloguer 
de l’habitatge habitual i la se-
gona relacionada amb la des-
pesa de l’alimentació bàsica. 
Pel que fa el lloguer, l’ajut 

L’Ajuntament de la Pobla convoca ajuts extraordinaris 
a les famílies per la situació de la COVID 19

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
posar en marxa el Con-

curs de Dibuix Infantil i Juve-
nil “Primavera Confinada”.
Explica’ns amb un dibuix que 
és o com és per tu la primave-
ra, com l’estàs vivint en con-
finament. Pots dibuixar co-
ses divertides que has viscut 
aquests dies, quins jocs t’has 
inventat, quines coses fas amb 
la família...
La data límit per participar 
és el 24 de maig de 2020 a les 
23.59h.
Els infants que participin han 
de tenir entre 3 i 14 anys. S’es-
tabliran quatre categories:
- Categoria A: De 3 a 5 anys
- Categoria B: De 6 a 8 anys

- Categoria C: De 9 a 11 anys
- Categoria D: De 12 a 14 anys
Els dibuixos s’han de fer en 
unes cartolines que podreu re-
collir en diferents establiments 
del municipi (Valls Òptics, 
Llibreria Soteras, Montferro, 
Planxisteria Brillo, Montfruit, 
Cal Pepe, Bon Àrea, Rep. Au-
tomòbils Boria, Planxisteria 
Garcia, Charter, Cal Lluis, Ca-
misseria Ferrer, Seymar, Sco-
oby i Peixos Dueñas).
Es pot utilitzar qualsevol tèc-
nica que sigui possible apli-
car-la en el format cartolina. 
(llapis, ceres, aquarel·les, co-
llage, retoladors, llapissos de 
fusta...).
Podeu accedir a tota la infor-
mació sobre les bases del Con-
curs a la pàgina web de l’Ajun-
tament.

Concurs de dibuix 
infantil i juvenil: 
“Primavera confinada”

ÒDENA / LA VEU 

La Biblioteca Municipal 
d’Òdena l’Atzavara va co-
mençar dimecres “Con-

tes retrobats”, un cicle de contes 
infantils en directe a través de la 
seva xarxa social d’Instragram, 
perquè els usuaris més petits de 
les biblioteques segueixin vin-
culats amb el món dels contes i 
la literatura.
“Contes retrobats” s’ha planifi-
cat per al mes de maig i des de 
l’organització es proposa no so-
lament explicar un conte cada 
setmana, sinó també, obrir un 
canal de peticions per rebre 
propostes de contes que s’aniran 
representant més endavant. De 
moment, tots els dimecres de 
maig a les 6 de la tarda al perfil 
de @bibliotecalatzavara s’eme-
trà un conte infantil.

Les actrius i actor que narraran 
les històries per als més petits 
són la Marina Gil, que obrirà el 
cicle, la Trafalgar pallassa el 13 
de maig, Carles Alcoy el 20 de 
maig i Mònica Torra el 27 de 
maig.
El cicle de contes infantils re-

collirà a través del mateix per-
fil d’Instagram i els canals de 
comunicació habituals de la 
biblioteca l’Atzavara, les pro-
postes de contes que els usuaris 
vulguin escoltar, ja siguin noves 
històries o bé, altres contes que 
ja s’hagin explicat.

màxim podrà ser de 1.000€ 
i el pagament corresponent 
es realitzarà directament al 
propietari/a o immobiliària. 
En relació a l’alimentació es 
farà un lot per unitat famili-
ar amb una despesa màxima 
de 500€. Cada unitat familiar 
podrà sol·licitar un màxim 
d’un ajut per cada un dels 
conceptes al mes. 
Degut a la declaració d’estat 

d’alarma no es presta servei 
presencial d’atenció al ciuta-
dà/ana, per tant, les persones 
sol·licitants hauran d’emple-
nar i presentar una instància 
genèrica de forma telemàti-
ca a través de la pàgina web 
municipal www.lapoblade-
claramunt.cat.
Per a suport a la presentació 
telemàtica i resolució de dub-
tes, els interessats poden tru-
car al telèfon 93.808.60.75. 
S’ajudarà a les famílies amb 
dificultats a l’hora de presen-
tar documentació de forma 
electrònica fent ús dels mit-
jans esmentats.
La resolució de les sol·lici-
tuds es tramitarà de forma 
urgent, atesa la situació ex-
traordinària provocada per 
la declaració de l’estat d’alar-
ma i es notificarà a les fa-
mílies de la forma més ràpi-
da possible, en la mesura de 
les possibilitats. 
La presentació de la sol·licitud 
comporta l’acceptació de les 
bases d’aquesta convocatòria 
per part de tots els membres 
de la unitat familiar.

Contes retrobats, contes en directe 
per als nens i nenes des de la 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La crisi sanitària, eco-
nòmica i social causa-
da pel coronavirus ha 

tingut un impacte important 
en el nostre territori i ha 
afectat de manera especial-
ment intensa a les persones 
que durant aquest episodi no 
han pogut treballar. L’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
té la ferma voluntat de des-
plegar totes les eines i recur-
sos necessaris per ajudar a 
aquestes famílies i per garan-
tir que ningú es quedi enrere 
el procés de recuperació.
Per això l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí destinarà 
50.000 €, en una línia directa 
de subvencions per atendre, 
de manera immediata, les 
persones en risc d’exclusió 
social degut a la crisi causada 
pel coronavirus. 
Aquestes subvencions, de ca-

ràcter puntual, extraordinari 
i excepcional, s’adrecen a les 
persones que s’han vist afec-
tades per un ERO o un ERTO 
i que, a data d’avui, encara no 
han cobrat la prestació.
L’objectiu d’aquestes ajudes 
és garantir el manteniment 
de les necessitats bàsiques 

com l’alimentació, expliquen 
des de l’Ajuntament.
L’import de les subvencions 
varia en funció del membres 
de la unitat familiar i van 
des dels 200 € per a famílies 
amb un o dos membres, fins 
als 440 en cas de sis o més 
membres per unitat familiar. 

L’Ajuntament de Vilanova del Camí destinarà 
50.000 € en una línia directa de subvencions per a 
persones en risc d’exclusió social

A més a més , en cas d’ha-
ver-hi menors de 3 anys es 
complementarà l’ajuda amb 
50 € més.
Les sol·licituds per aquesta 
ajuda ja es poden presentar 
a través de la seu electròni-
ca de l’Ajuntament mitjan-
çant una instància genèrica 
i adjuntant la documentació 
necessària que trobareu de-
tallada a la convocatòria de 
la subvenció.
Les condicions per poder 
demanar aquesta subvenció 
són: estar empadronat a Vi-
lanova del Camí; estar inclòs 
en un ERO o ERTO i no ha-
ver percebut cap prestació 
fins al moment, no disposar 
d’un saldo en compte cor-
rent superior a 800 €, i no 
tenir deutes amb la Seguretat 
Social, l’Agència Tributària o 
l’Ajuntament. 
El pagament de la subvenció es 
farà via transferència bancària.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí Truc-
harte i el regidor de Pro-
moció Econòmica Jordi 

Barón es van reunir aquest di-
marts amb propietaris de bars 
i restaurants del municipi amb 
l’objectiu de compartir neguits 
i resoldre dubtes i qüestions 
sobre com s’abordarà l’obertu-
ra al públic d’aquests establi-
ments. 
Durant la reunió, que es va fer 
de manera telemàtica, es va 
valorar la possibilitat d’ampli-
ar la superfície de les terras-

ses, sense perjudicar els veïns, 
però l’ajuntament va anunciar 
que “caldrà estudiar cas per 
cas, tenint en compte els con-
dicionants de la seva ubicació, 
per exemple”.
Amb la voluntat d’obrir un 
canal de comunicació direc-
te amb els representants del 
sector de la restauració, s’ha 
creat un grup de WhatsApp 
amb el regidor de Promoció 
Econòmica. Els que encara no 
estiguin incorporats al grup, 
explica Jordi Barón, poden 
posar-se en contacte amb Pro-
moció Econòmica al 93 805 44 

Ajuntament i empresaris es reuneixen 
per planificar plegats l’obertura al 
públic de bars i restaurants

11 ext.5, i sol·licitar-ho.
Malgrat el neguit i la incertesa 
que pateixen els restauradors, 
explica l’alcaldessa Noemí 
Trucharte, valora molt positi-
vament “la bona predisposició 
que tenen per anar tots a la 
una i consensuar algunes me-
sures i accions a emprendre” 
també amb l’ajuda de l’admi-
nistració.
Trucharte ha volgut expres-
sar, en nom de l’ajuntament 
vilanoví, “tot el nostre suport 
per treballar plegats i fer front 
comú davant l’impacte que ha 
provocat aquest confinament”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Biblioteca de  Vila-
nova del Camí convida 
els seus usuaris a parti-

cipar en el concurs “Llegir té 
premi” organitzat pel Servei 
de Biblioteques de la Genera-
litat. S’adreça a infants i joves 
d’entre 8 i 16 anys i pretén fo-
mentar la lectura des de casa.
“Llegir té premi” fa servir la 
plataforma gamificada de Le-
giland que permet escollir les 
lectures i ampliar el bagatge 
lector dels participants. El 
participant tria lectura entre 
més de 600 lectures disponi-
bles en català, castellà o an-
glès. Tots els títols seleccio-
nats es troben disponibles en 
suport digital a l’eBiblioCat, 
el servei de préstec digital de 
les biblioteques públiques de 
Catalunya. 
Els participants responen una 
sèrie de preguntes sobre el 
que han llegit. Amb els en-
certs, aconsegueixen punts 
que els permeten pujar de 
nivell, desbloquejar peces de 
l’avatar, guanyar medalles di-
gitals i pujar en els rànquings 

per optar a més premis. Com 
més títols llegits i respostes 
encertades, més punts se su-
men al compte del lector/a i 
de l’equip i s’escala en el ràn-
quing del concurs. 
El personal bibliotecari fa 
seguiment virtual de l’activi-
tat lectora dels seus usuaris i 
pot fer recomanacions i ani-
mar-los a mesura que llegei-
xen i progressen en el joc.

La Biblioteca participa 
en el concurs “Llegir té 
premi”

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’inici de la crisi, l’àrea 
d’atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Capellades 
està contactant amb les per-
sones més grans de 75 anys ja 
que aquest es considera com 
un dels col·lectius de més risc 
d’aquesta epidèmia.
Periòdicament se’ls ha fet un 
seguiment per saber si neces-
siten ajuda en alguna tasca, 
com per exemple la compra, i 
així no hagin de sortir al car-
rer. Aquesta setmana es con-
tinua amb les trucades per 
assegurar que, malgrat el con-
finament, tothom segueixi bé i 
amb bon ànim.

A Capellades, 
continua el 
seguiment als 
majors de 75 anys
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PIERA / LA VEU 

La deixalleria municipal 
tornarà a obrir les se-
ves portes el proper di-

lluns dia 4 de maig. El servei 
es reprendrà de dilluns a di-
vendres de 10 a 14 hores però 
serà necessari complir amb 
les mesures establertes per a 
garantir la seguretat dels tre-
balladors i de les persones 
usuàries.
Així, doncs, caldrà mantenir 
el torn d’espera fora del recin-
te, utilitzar obligatòriament 
mascareta i guants, mantenir 
una  distància de seguretat de 
dos metres i seguir estricta-
ment les indicacions del per-
sonal de la deixalleria. 
Al mateix temps, es recorda a 
la ciutadania que cal fer una 

gestió correcta dels residus 
durant el confinament. Els 
guants de làtex o nitril, les 
mascaretes i altres productes 
similars d’higiene han de di-
positar-se en el contenidor de 
la «resta» (gris); cal extremar 

Es torna a oferir el servei de deixalleria 
municipal

la neteja i no deixar residus 
al carrer fora de l’horari esta-
blert pel sistema de recollida; 
i és important rentar-se bé les 
mans abans i després de fer el 
lliurament dels residus.

PIERA / LA VEU 

El comerç dona vida als 
nostres pobles i ciu-
tats, i tot i que ara els 

nostres carrers estan buits, 
ara més que mai, volem om-
plir-los de color, d’esperança 
i llançar un missatge d’agra-
ïment als nostres comerci-
ants. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament de Piera s’ha su-
mat a la campanya impulsada 
per  la Diputació de Barcelo-
na “Ara et toca a tu: Gràcies!”.
La campanya pretén posar en 
valor el comerç de proximi-
tat i els mercats municipals i 
setmanals que durant aquest 
temps de crisi sanitària, estan 
demostrant la seva importàn-
cia en el teixit comercial dels 
nostres pobles i ciutats, abas-
tint la ciutadania. 
Cal donar relleu a la feina 
que aquests dies estan fent 
des dels comerços essenci-
als i aquells que, treballant a 
porta tancada, fan arribar els 

seus productes a les nostres 
cases, doncs s’estan esforçant 
moltíssim i en condicions re-
alment difícils.
Des de l’Ajuntament també 
s’està treballant la manera de 
poder ajudar a aquells esta-
bliments que porten més de 
40 dies tancats i que tindran 
problemes a l’hora d’obrir, 
doncs no se sap en quines 
condicions podran reiniciar 

Piera vol reconèixer l’esforç fet pel 
comerç de proximitat

l’activitat. Per això farem ser-
vir totes les eines que tinguem 
a l’abast perquè l’impacte si-
gui el menys greu possible  
per a aquests negocis que ara 
no poden funcionar.
És responsabilitat de tots els 
pierencs i pierenques ajudar 
al petit comerç de Piera quan 
tot això hagi passat. Ells no 
ens han fallat, no els fallem 
nosaltres a ells.

L’Ajuntament se suma 
a la campanya “Ara et 
toca a tu: Gràcies!” de 
la Diputació de Barce-
lona que vol posar en 

valor el paper del teixit 
comercial durant la 
crisi de la Covi-19

COMARCA / LA VEU 

La corporació transferirà 
els pròxims dies 60 mili-
ons d’euros més a l’Orga-

nisme de Gestió Tributària per 
a bestretes als ajuntaments de 
la província, així com els seus 
avançaments. Amb aquesta  
injecció, la Diputació ja haurà 
destinat 110 milions d’euros a 
fer front a la situació a què es 
veuen abocats els ajuntaments, 
arran de la suspensió fins a nou 
avís del cobrament dels tributs.
Cal recordar que, atesa la si-
tuació excepcional de crisi sa-
nitària, l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de 
Barcelona manté aturada la re-
captació executiva i, per tant, 
no dicta provisions de constre-
nyiment, diligències d’embar-
gament ni altres actuacions del 

procediment executiu respecte 
dels tributs corresponents als 
ajuntaments que tenen delega-
da la recaptació. 
A més, i en compliment del 
Reial Decret Llei 8/2020, de 
mesures urgents i extraordinà-
ries per a fer front a l’impacte 
econòmic i social de la CO-
VID-19, també s’han ampliat 
els terminis de pagament de les 
pròximes liquidacions de tri-
buts, com ara l’Impost de Béns 
Immobles, fins el mes de juliol.
L’Organisme de Gestió Tribu-
tària de la Diputació de Bar-
celona ha treballat per adaptar 
l’assistència tècnica a les ne-
cessitats de cada govern local, 
facilitant tots el mitjans perquè 
els ajuntaments hagin pogut 
decidir els seus calendaris en 
funció de les seves realitats i 
necessitats concretes.  

La Diputació avança 60 
milions d’euros més als 
ajuntaments per pal·liar 
la falta d’ingressos

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
continua treballant en 

la priorització de tots els ser-
veis de neteja i desinfecció de 
vies i espais públics. Des de 
l’inici de la crisi sanitària de 
la Covid-19, i de forma diària, 
els equips de neteja municipal 
realizen tasques de desinfecció 
de vies públiques de tot el mu-
nicipi. Aquestes tasques es re-
alitzen seguint un pla sectorit-
zat setmanal, i garanteix que la 
desinfecció de les vies i espais 
públics.
De la mateixa manera, durant 
els darrers dies s’han reactivat 
els serveis presencials de nete-
ja viària manual i també el de 

desbrossament per part dels 
operaris municipals, tenint 
en compte que aquests serveis 
s’havien hagut de limitar per 
la pandèmia. També s’han ac-
tivat parcialment els serveis de 
neteja d’edificis i d’obres que re-
alitza la Brigada Municipal. Es 
tracta de les primeres mesures 
del procés de desescalada, amb 
l’objectiu d’anar recuperant una 
certa normalitat. També s’han 
incorporat els conserges de les 
escoles, que realitzen tasques 
de pintura i manteniment.
Està previst que durant el mes 
de maig es puguin anar reacti-
vant d’altres tasques presenci-
als com ara pintura viària, però 
tot aquest retorn a la norma-
litat s’anirà produint de forma 
esgraonada.

Es reobre la deixalleria 
municipal a Montbui
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S.M. DE TOUS / LA VEU 

Malgrat celebrar la 
Diada de Sant Jordi 
en una situació d’ex-

cepcionalitat, l’Ajuntament de 
Sant Martí de Tous va progra-
mar tot un seguit d’activitats 
culturals que durant tot el dia 
van tenir un ampli seguiment 
a les llars del poble. Els contes 
per als més petits, explicats per 
la contacontes Mònica Torra, 
van tenir més de 130 visualit-
zacions a Youtube, i la presen-
tació en directe del llibre “Tous 
i les seves masies II” de l’autora 
Elisa Vidal va comptar amb la 
participació telemàtica de més 
de 40 persones. La diada es va 
tancar amb el vídeo espectacle 
per adults “Un amor de bole-
ro”, de la touenca Mònica Tor-
ra.
El mateix dia de Sant Jordi 
també van arrencar dos con-
cursos de creació; d’una ban-
da el concurs de relats curts 
per a adults i joves de més de 
13 anys que ha guanyat Sílvia 
Llenas amb un relat titulat 
“Sí”. El jurat format per Elisa 
Vidal, Berta Creus, Montser-
rat Tarrats, Ramon Creus i 
Víctor Borràs ha escollit per 
unanimitat el text, i en el ve-

redicte ha destacat que “és un 
text molt ben redactat i amb 
una bona estructura, una his-
tòria molt tendra, l’argument 
està tractat amb molt realisme 
i sacseja les emocions del lec-
tor, no et deixa indiferent”.  La 
guanyadora s’endú un àpat do-
ble en un restaurant de Tous, o 
bé ara a domicili o bé al mateix 
restaurant quan les condicions 
ho permetin. El relat guanya-
dor es pot llegir a la pàgina 
web municipal tous.cat.
D’altra banda, durant tota la 
setmana els infants de fins a 12 
anys han participat al concurs 
“Dibuixa el teu drac”. D’entre la 
dotzena de dibuixos finalistes 
s’ha realitzat una votació po-
pular a través de la xarxa social 
Instagram amb més de vuitan-

Tous va celebrar un Sant Jordi confinat 
amb activitats per a tots els públics i 
concursos de relats i dibuix

ta vots, i n’ha resultat guanya-
dora Lucía Gámez i Carrasco, 
de només 4 anys. El premi és 
una capsa de colors i un val de 
25€ per gastar en un comerç 
de Tous o bé al cinema o tea-
tre, així que el desconfinament 
ho permeti.
El regidor de Cultura i Festes 
de l’Ajuntament de Tous, Pau 
Mir, ha volgut agrair la parti-
cipació de tothom en aquest 
Sant Jordi en confinament i 
ha destacat que “ha estat una 
jornada de Sant Jordi diferent 
i ben especial, igual que les 
caramelles o la Pasqua;  anem 
aprenent amb l’evolució de la 
pandèmia i les seves conse-
qüències i a Tous no suspenem 
cap acte cultural o tradicional, 
els transformem i els adaptem”. 
Mir afegeix: “la cultura és tant 
important per la salut emocio-
nal de les persones com qual-
sevol altra teràpia; no hi haurà 
virus capaç d’esborrar-la de la 
nostra vila. A més, això porta 
aire fresc a les llars de Tous i 
ajuda als artistes locals, els 
veïns i veïnes de Tous estan 
molt agraïts, la seva resposta 
és, com sempre, entusiasta, i 
seguirem adaptant el calendari 
d’actes previstos als temps que 
vagin venint”.

CARME / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
25 d’abril es van en-
tregar 100 Mascaretes 

de forma gratuïta per tots els 
nens i nenes, de 3 a 10 anys, 
de Carme i Orpí, el poble veí. 
Totes elles produïdes artesa-
nalment per persones volun-
tàries del municipi. 
Aquesta iniciativa es va en-
gegar a continuació de la 
proposta iniciada per una ve-
ïna del poble que, a finals de 
març, va promoure, conjun-
tament amb un grup de vo-
luntàries, la confecció de més 
de 500 mascaretes per a totes 
les llars d’ambdós municipis, 
l’anomenada “operació mas-
caretes”, que va resultar ser 
molt efectiva i aconsegueix la 
seva fita en temps rècord, grà-
cies a l’esforç i la col·laboració 
de tothom.
Veient la predisposició de la 
gent, es va posar en marxa la 

producció de les mascaretes 
infantils i en menys de 5 dies 
ja es disposa del teixit estam-
pat, cedit per la gent del po-
ble. A partir d’aquí va comen-
çar el procés de tallar el teixit, 
confeccionar les mascaretes, 
envasar-les i entregar-les a 
les bústies per tal que tots els 
infants del poble poguessin 
sortir al carrer el diumenge 26 
amb les mesures de protecció 

Operació mascaretes, a Carme

adequades.
La feina que estem fent molts 
voluntaris i voluntàries al 
llarg d’aquest confinament, és 
impressionant, per això volem 
fer arribar el nostre testimoni 
a molta gent, per donar força 
i empenta a aquelles persones 
que dubten... Si podeu, feu-
ho!
A Carme érem forts, ara ho 
som més.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Després de sis set-
manes amb la por-
ta tancada al pú-

blic, l’Ajuntament ofereix 
des d’aquest dilluns, també, 
atenció presencial amb me-
sures de seguretat com l’ac-
cés individual, mampares 
de protecció, distància de 
seguretat, ús de mascareta 
i dispensador de sabó per 
tenir les mans netes en tot 
moment. L’atenció presencial 
només afecta a recepció per 

a consultes generals i registre 
d’entrada.
Continua l’atenció a través 
del telèfon habitual (93 771 
21 12) i la resta de depar-
taments i tècnics segueixen 
atenent també per correu 
electrònic. Recordem que 
continuen oberts els altres 
canals de comunicació com 
el web, l’APP, l’e-mail genèric 
i l’opció de fer gestions mit-
jançant els tràmits digitals.
En tots els casos, l’atenció al 
públic és de dilluns a diven-
dres de 9.00 a 14.00 hores.

Es reprèn l’atenció 
presecial a l’Ajuntament

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Cada dilluns, l’Anoia 
Jove i el departament 
de Joventut dels Hos-

talets de Pierola ofereixen, a 
través de les seves xarxes so-
cials, una càpsula informati-
va sobre la regulació d’emo-
cions. Amb aquests recursos 
es pretén donar visibilitat a 
la intel·ligència emocional i 
posar a l’abast de les persones 
informació que els permeti 
anar adquirint coneixements 
sobre aquesta temàtica tan 
important per fer front a si-
tuacions com les que estem 

vivint actualment.
Aquesta setmana s’ofereix 
un recurs de 3 pàgines que 
inclou informació bàsica so-
bre les emocions per anar 
adquirint consciència emo-
cional, s’informa sobre què 
és la regulació emocional i, 
per últim, es donen unes pe-
tites indicacions sobre com 
ser emocionalment compe-
tent. També, a través d’una 
enquesta d’Instagram, es pot 
triar entre informació sobre 
eines per anar a dormir de 
forma relaxada o bé informa-
ció sobre com fer front a l’es-
pai de tasques acadèmiques.

Dilluns emocionals des 
de Joventut
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest darrer dimecres 
de mes s’ha celebrat 
la sessió ordinària del 

mes d’abril amb la presència 
de 12 regidors. El Ple ha co-
mençat amb un minut de si-
lenci en senyal de dol per la 
mort del marit de la regidora 
socialista, Núria Bonfill.
Primer s’ha aprovat la cele-
bració telemàtica del Ple, per 
unanimitat, igual que la dar-
rera acta del 15 d’abril. Segui-
dament s’ha passat a donar 
compte. Primer dels darrers 
decrets d’alcaldia i després de 
les atribucions que l’alcalde li 
ha donat a la regidora d’Es-
querra, Marta Alarcón. Pri-
mer com a representant de 
l’Ajuntament a diferents orga-
nismes, després se li ha atribu-
ït tasques per a les comissions 
informatives i finalment dife-
rents delegacions d’alcaldia.
Seguidament s’ha procedit a 
l’aprovació del primer dels 3 
convenis presentats. S’ha re-
novat el concedit a Xarxa, de 
2.000 euros, amb les mateixes 
característiques de l’anterior. 
Com ha destacat el portaveu 
d’Esquerra, Àngel Soteras, «en 
aquest conveni i en el següent 
destaquem que d’una banda al 
signar-los garantim una conti-
nuïtat en la tasca. Però d’altra 
banda també al presentar-los 
fem confiança en les entitats 
pequè esperem que malgrat 
la situació actual, podrem re-
prendre les tasques».

Els regidors, tant de govern 
com de l’oposició, han coinci-
dit en valorar la importància 
que aquesta tasca vagi adreça-
da als infants, però també que 
es faci en llengua catalana.
El segon conveni, de 2.800 eu-
ros com l’any passat, s’ha sig-
nat amb la Comissió de Reis, 
per garantir-ne la celebració.
La novetat ha arribat amb el 
tercer conveni, de 2.000 eu-
ros, amb Bombers Voluntaris 
de Capellades. L’ha presen-
tat el regidor de Governació, 
Jaume Solé, qui ha destacat 
que «la tasca que es desen-
volupa des d’aquest parc és 
sobradament coneguda per 
tothom. Com més ben equi-
pat i dotat està un parc millor 
pot treballar no tan sols per 
desenvolupar les funcions 
més conegudes com l’extin-
ció d’incendis, sinó també 
per altres com la prevenció, la 
difusió a les escoles i la col·la-
boració amb altres estaments 
com les ADF».
També el regidor Sole ha es-
tat l’encarregat de presentar 
les modificacions de taxes 
que s’han presentat a ple i 
que afecten a la llar d’infants 
on d’una banda s’ha aprovat 
suspendre les quotes fins que 
es reprengui el servei i de l’al-
tra retornar la part del mes de 
març que no es va poder pres-
tar. Altres modificacions han 
anat, per exemple, a la taxa 
d’ocupació de via, que afecta 
les terrasses o el mercat muni-
cipal, que també s’han suspès 

fins a nova ordre.
Finalment el darrer punt ha 
estat la presentació d’una mo-
ció per part de Ciutadans que 
no ha estat aprovada. Els regi-
dors de l’equip de govern han 
coincidit en valorar que mal-
grat a la part expositiva pri-
mer es feia un reconeixement 
als professionals que estan a 
primera línia, seguidament es  
barrejava entre mig els cossos 
policials i es portava la resta a 
confusió.
En els precs i preguntes el re-
gidor de Ciutadans, Valentin 
Guerra, ha preguntat quan es 
previst reobrir el CAP Cape-
llades. L’alcalde Capellades, 
Salvador Vives, ha explicat 
com «just aquesta setmana 
n’hem estat parlant amb la 
direcció del centre qui ha de-
tallat que s’està fent els passos 
per obrir de manera gradual a 
partir de la primera quinzena 
del proper mes».
L’altre tema que s’ha demanat 
en aquesta part del ple, tant 
per part del cap de l’oposició 
Marcel·lí Martorell, com del 
públic ha estat l’obertura o n 
o aquest estiu de la Piscina 
Blava. La regidora d’esports ha 
explicat que s’està treballant 
per obrir si és possible però 
que avançar-ho ara és molt 
complicat perquè la realitat 
canvia a diari.
Després de 92 minuts de ses-
sió, s’ha aixecat el Ple que 
ara es pot recuperar quan es 
vulgui al canal YouTube de 
l’Ajuntament de Capellades.

El Ple capelladí aprova 3 convenis 
per aquest exercici

CAPELLADES / LA VEU 

La Fundació Consorts 
Guasch ja no té cap re-
sident amb positiu de 

Covid-19, des de la setmana 
passada. La resta d’usuaris de 
la residència (50 que hi viuen 
i 3 persones més que resten 
en el seu domicili) han do-
nat negatius en els testos re-
alitzats. A més a més, aquesta 
setmana no s’ha produït cap 
decés; circumstància que per-
met augurar a la direcció del 
centre una certa estabilització 
de la situació des de l’inici de 
la crisi sociosanitària.
En mica en mica, es van recu-
perant les dinàmiques prèvies 
a la irrupció del coronavirus, 
si bé no es fa amb la norma-
litat habitual. Aquesta setma-
na passada, els avis i les àvies 
residents han pogut mantenir 
sessions de gimnàstica, recu-
peració terapèutica, sessions 
de cinema o sortides a les 
terrasses, sempre, en grups 
molt reduïts i mantenint les 
distàncies de seguretat, amb 
el suport de l’equip tècnic 
i de les gerocultores, i amb 
supervisió de l’equip mèdic 

del centre i el control del per-
sonal sanitari del CAP Cape-
llades-Piera, que manté les 
visites en dies alterns.
Les videotrucades amb les 
famílies segueixen sent fona-
mentals en les rutines diàries 
i en la nova normalitat del 
centre. Les activitats quoti-
dianes i la relació amb les 
famílies afavoreixen la socia-
lització de les persones resi-
dents a la Fundació Consorts 
Guasch.
La direcció del centre i el Pa-
tronat es feliciten perquè sem-
bla que s’ha entrat en una fase 
de millora respecte les difícils 
condicions viscudes les últimes 
setmanes. Una millora que cal 
agrair a la vocació de servei 
dels professionals del centre, 
la professionalitat dels equips 
de salut, de les autoritats lo-
cals, de les famílies i dels veïns 
i veïnes de Capellades que han 
fet costat a la residència al llarg 
d’aquests darrers dos mesos.

La Fundació Consorts 
Guasch recupera, a poc a 
poc, la normalitat

La residència ja no té 
cap resident amb posi-
tiu de Covid-19, des de 
la setmana passada.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades lamenta la mort 
aquest diumenge de 

Fernando Casals, qui va fer de 
jutge de Pau a la vila durant 43 
anys.
L’1 d’abril e l’any 2016 el con-
sistori li va retre homenatge 
en agraïment a la tasca que, de 
manera totalment altruista, va 
realitzar entre els anys 1973 i 
2016.
A l’homenatge hi van parti-

cipar els membres de l’ajun-
tament que havien coincidit 
amb ell al llarg dels anys i se li 
va fer entrega d’una placa. Du-
rant l’acte es va fer una glossa 
de la figur del jutge de pau, 
persona que fa de mediador 
en els conflictes veïnals però 
que, sobretot, és coneguda per 
oficiar les cerimònies civils.
L’Ajuntament de Capella-
des agraeix una vegada més 
aquest treball altruista i 
acompanya la família i amics 
en aquest moment.

Ha mort Fernando Casals, 
jutge de pau durant més 
de 40 anys a Capellades
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Àrea de Benestar So-
cial de l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles 

ha impulsat un nou projecte 
d’entreteniment per a la gent 
gran del municipi. Davant la 
situació d’excepcionalitat, l’ob-
jectiu de la iniciativa és fer les 
hores a casa més amenes.
Cada setmana des de l’Ajun-
tament es repartiran una sèrie 
d’exercicis d’estimulació cog-
nitiva, gràcies a la participa-
ció voluntària de la Cristina 
Berenguer, psicòloga, i l’Elna 
Sans, infermera. La participa-
ció és voluntària, i no compe-
titiva.
Cada dilluns, s’enviarà un so-
bre amb les activitats progra-
mades i el divendres les seves 
solucions. En cas de tenir 
dubtes podeu recórrer a altres 
persones de Sant Martí que 
també hi participin o contac-

El banc d’aliments de Calaf fa una 
crida a la ciutadania

CALAF / LA VEU 

Des de l’inici de la crisi 
sanitària, econòmica 
i social causada per la 

Covid-19, la demanda de pro-
ductes al banc dels aliments 
s’ha triplicat i es necessita aju-
da. 
Per això, del 4 al 10 de maig, 
des del banc d’aliments de 
Calaf impulsen una recollida 
d’aliments, el “Corona Recap-
te”, amb totes les mesures higi-
èniques i de seguretat per po-
der garantir el menjar a la gent 
que ho necessita. 
Els productes que sobretot de-
manen són: llet, galetes, oli, 
sal, sucre, farina, conserves 
de peix, carn i fruita i també 
productes de neteja i d’higiene 
personal.
Per tal de sumar-se a la inicia-
tiva, la ciutadania pot fer una 
donació d’aquests productes 
quan vagi a comprar a qualse-
vol dels establiments col·labo-
radors:  

- Coaliment Casa Florentina  
(c/ Raval de st. Jaume)
- Supermercat SUMA (c/. Ra-
val de St. Jaume)
- Supermercat T (c/ Torra i 
Closa)
- Supermercat CONDIS (c/ 
Isidre Vilarò)
- Bon Àrea (c/ Isidre Vilarò
Agropecuaria Bon Àrea -  c/ 
Torra i Closa)
- Clarel  (c/ Isidre Vilarò)

Des del banc d’aliments de Ca-
laf, també ofereixen l’opció a 
la ciutadania d’anar a buscar 
els productes al seu domicili, 
deixant-los a l’ascensor o a la 
porta de casa per recollir-los 
sense que hi hagi cap contacte 
físic i prenent totes les mesures 
de seguretat necessàries. Envia 
un whatsapp a aquest número 
617 473 068 i et contactaran 
per passar-t’ho a buscar.

L’Ajuntament reparteix 
“Mots sesgueiolats” a la 
gent gran del municipi

CALAF / LA VEU 

Aquest dilluns 4 de 
maig es va iniciar la 
fase 2 de les obres 

de l’avinguda de Josep Miró 
(carretera N-141b). 
L’itinerari alternatiu a la car-
retera continua essent el ma-
teix que durant la fase 1, tal 
com s’indica en el croquis. 
Durant aquesta segona fase, 
tant l’accés com la sortida a la 
gasolinera i al taller es realit-
zarà pel costat del pont sobre 
la carretera llarga, venint de 
Sant Martí, en els dos sentits 
de circulació, tal com consta 
en el croquis. En aquest sen-
tit, s’ha col·locat una nova 

senyalització a la via pública 
indicant-ho.

Transformar en un passeig 
la carretera de Manresa 
(N-141b)
Les obres es van iniciar el 
setembre passat i tenen per 
objectiu transformar en un 

S’inicia la segona fase de les obres de l’avinguda Josep Miró a Calaf
Durant aquesta fase 
2, tant l’accés com la 

sortida a la gasolinera 
i al taller es realitza pel 
costat del pont sobre la 
carretera llarga, venint 

de Sant Martí, en els 
dos sentits de circulació

passeig la carretera de Man-
resa. El seu cost ascendirà 
a 563.289,485 € dels quals, 
389.807,50 €, corresponen al 
cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Dipu-
tació i 173.490,98 € correspo-
nen a l’aportació econòmica 
de l’Ajuntament de Calaf des-
prés de la seva adjudicació.
En conjunt, la sèrie d’actuaci-
ons per a la millora de la via i 
de l’entorn urbà proper que es 
plantegen són:

- La construcció d’una vore-
ra continua en el marge dret 
amb amplades de pas lliures 
superiors a 1,80 m que en 
certs punts permet la creació 
de zones de descans i estada.
-La implantació de nou pas-
sos de vianants accessibles a 
la cruïlla amb el carrer de la 
Carretera Llarga.
- La millora del sanejament 
de l’àmbit amb l’arranjament 
de part del col·lector actual i 
la redistribució dels elements 

de recollida de les aigües plu-
vials.
- La renovació de l’enllume-
nat públic adaptant-lo a la 
nova secció de la carretera.
- La millora de la xarxa d’ai-
gua potable actual i la im-
plantació de nous hidrants 
contra incendi.
- Plantació d’arbrat i arbus-
tives per a buscar la imatge 
d’un passeig que es pugui 
perllongar al llarg de tota la 
travessera.

tant al mòbil d’alcaldia (650 70 
47 27).
A més, cada divendres també 
es començaran a repartir ma-
terial per a fer Gimnàstica a 
casa, perquè activar el cos és 
imprescindible per la nostra 
salut i benestar.

Vols col·laborar preparant 
“Mots sesgueiolats”?
Tothom qui vulgui col·laborar 
inventant-se “mots sesgueio-
lats” per repartir al municipi, 
pot fer-los i contactar al mòbil 
d’alcaldia (650 70 47 27).
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L’hoquei patins dona la temporada per acabada: l’Igualada Femení 
HCP puja a OK Lliga i l’Igualada HC tornarà a jugar a Europa

HOQUEI PATINS / M. VERGÉS 

El passat dissabte al mig-
dia, la Reial Federació 
Espanyola de Patinat-

ge va donar per acabades les 
lligues espanyoles d’aquesta 
temporada 19/20. En catego-
ria femenina, es va acordar do-
nar dues places d’ascens, i una 
d’aquestes és per l’Igualada 
Femení Hoquei Club Patins. 
El club igualadí anava segon 
de la fase d’ascens a OK Lliga, 
però com que el primer classi-
ficat era el filial del Voltregà i 
aquestes no poden ascendir, la 
plaça se l’emporta l’equip ano-
ienc. A més, les blaves també 
eren segones d’aquesta fase 
d’ascens al final de la prime-
ra volta, que segons el criteri 
de la Federació Catalana de 
Patinatge, era el vàlid a l’hora 
d’establir la posició final en la 
classificació. En declaracions 
a La Veu de l’Anoia, el presi-
dent del club, Jordi Besa,  ex-
plica que “amb tot el què ha 
estat passant aquí a Igualada, 

la veritat és que pràcticament 
ni pensàvem amb què passaria 
a nivell esportiu”.
Així doncs, després de 4 tem-
porades a Nacional Catalana, 
l’Igualada Femení HCP torna-
rà a la màxima categoria esta-
tal de l’hoquei patins. L’última 
que va disputar en aquesta 
categoria va ser la temporada 
15/16, quan les igualadines, 
tot i guanyar l’últim partit que 
semblava que certificava la 
seva permanència, van veure 
com les campiones d’aquell 
any, el Voltregà, empataven 
contra el seu rival directe i 
això enviava les igualadines 
a la segona categoria. Les cir-
cumstàncies d’aquest ascens, 
com en tot el què ens envolta 
i passa aquests dies, han estat 
molt diferents del què és ha-
bitual. El president del club 
explica que “ha estat una sen-
sació molt estranya, amb la in-
certesa de saber què determi-
nava la Federació Espanyola”. 
De cara a la planificació de la 
propera temporada, Besa es-

pera “mantenir el bloc d’aquest 
any, el projecte segueix amb la 
màxima il·lusió per fer un bon 
paper a l’OK Lliga”.
Acostuma a passar que l’as-
cens a lligues superiors, tam-
bé suposa un increment de 
la despesa econòmica que a 
vegades és inviable pels clubs. 
En aquest sentit, Jordi Besa 
comenta que “no valorem l’op-

ció de no ascendir, comptem 
amb el suport de les empreses 
que ens han anat ajudant. No 
tenim cap gran empresa que 
ens patrocini però sí que te-
nim varies empreses que ens 
fan petites aportacions i espe-
rem que tot i la què està caient, 
es podran seguir fent”.  

L’Igualada HC acaba setè i 
tornarà a jugar la WS Europe 
Cup
De la mateixa manera que la 
Federació espanyola donava 
per acabades l’OK Lliga 
femenina, també ho feia amb 
l’OK Lliga masculina. I després 
d’estar moltes jornades entre 
els quatre primers, finalment 
l’Igualada Rigat ha acabat 
en setena posició, que els 
torna a donar un bitllet per 
jugar la segona competició 
europea, la WS Europe 
Cup. El president del club, 
Manel Burón, comenta que 
“trobem bé que s’hagi acabat 
la temporada, és un tema de 
salut. Trobo correcte que no 
hi hagi descensos però em 
costa d’entendre que el s’hagi 
proclamat campió al Barça 
d’una competició que s’havia 
de resoldre a uns play-offs que 
no s’han pogut disputar. Per 
molt que hagin guanyat 24 
partits consecutius, s’hauria 
d’haver donat la temporada 
com a nul·la”. A més de l’OK 
Lliga, recentment també es 
va donar per acabada la WS 
Europe Cup d’aquest any, 
que ha quedat deserta i s’ha 
posposat la Copa del Rei i 
Copa de la Reina, que s’havien 
d’haver disputat a finals de 
març a La Corunya, per 
mitjans de setembre.
Per altra banda, aquesta crisi 
sanitària ha agafat a l’Igualada 
HC enmig d’un procés 

electoral, que s’ha aturat 
durant l’estat d’alarma. 

L’Igualada HC vol tornar a 
tenir equips femenins
Un parell de setmanes enre-
re l’Igualada HC anunciava a 
través de les xarxes socials la 
seva intenció de tornar a te-
nir equips femenins. Aquest 
anunci va provocar algunes 
reaccions a Twitter, especi-
alment de jugadores que van 
viure la desvinculació dels 
equips femenins del club de 
l’any 2013. 
En declaracions a La Veu, 
el president de l’Igualada 
HC, Manel Burón, explica 
que “actualment ja tenim 12 
nenes, algunes que juguen 
vinculades a l’Igualada Fe-
mení HCP, però creiem que 
podem fer un o dos equips 
femenins per a la tempo-
rada que ve”. Buron també 
assegura que “no tenim cap 
intenció d’anar a buscar ju-
gadores a l’Igualada Femení 
HCP, no volem entrar en cap 
guerra amb elles”. El ma-
teix comenta el president de 
l’Igualada Femení HCP, Jordi 
Besa, que es mostra conven-
çut del projecte del seu club, 
“des del 2013, quan vam re-
prendre aquest projecte, no 
hem parat de créixer, i actu-
alment ja som un dels clubs 
femenins amb més equips i 
amb un projecte més conso-
lidats”.  Besa també comenta 
que “som conscients que no 
tenim l’exclusiva de l’hoquei 
patins femení a Igualada. 
L’Igualada HC pot fer equips 
femenins si ho vol, de la ma-
teixa manera que nosaltres 
no descartem que tenir a 
nens per fer equips mixtos, 
no ens plantegem en cap cas 
fer equips masculins”.

EQUIP PUNTS
1 - FC BARCELONA 72
2 - DEPORTIVO LICEO 61
3 - CE NOIA FREIXENET 49
4 - REUS DEPORTIU 47
5 - GIRONA HC 41
6 - CH CALDES 40
7 - IGUALADA RIGAT 40
8 - CP CALAFELL 36
9 - LLEIDA LLISTA BLAVA 25
10 - CP VOLTREGÀ 21
11 - CH PALAFRUGELL 21
12 - CP TARADELL 16
13 - CH LLORET 15
14 - CLUB PATÍ VIC 13

EQUIP PUNTS
1 - CP VOLTREGÀ B 30
2 - IGUALADA FEMENÍ 
HCP

23

3 - CH MATARÓ 19
4 - CP VILANOVA B 15
5 - HC PALAU 
PLEGAMANS B

10

6 - SFERIC TERRASSA 7
7 - REUS DEPORTIU 5
8 - CP JORQUERNC 5 5

OK LLIGA MASCULINA NACIONAL CATALANA 
FEMENINA



Es funda la UEC Anoia i mor Mossèn Amadeu 
Amenós, un dels igualadins més recordats del segle XX
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Mossèn Amadeu Amenós -quart per la dreta- el 1945, al costat de  l’Abat Escarré.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1964 va fundar-se 
la Unió Excursionista 
de Catalunya (UEC) 

a l’Anoia, que amb els anys 
esdevindria el club esportiu 
amb més socis de la comarca, i 
una de les entitats més potents 
d’Igualada a tots els nivells. 
Tal i com ens expliquen des 
del mateix club, va ser fundat 
el juny de l’any 1964 de la mà 
d’una colla de joves apassionats 
de l’alta muntanya en totes les 
diferents vessants (escalada, 
espeleologia, esquí…). Ells van  
decidir crear una entitat que 
portés a terme totes aquestes 
activitats, sortejant tots els in-
convenients de l’època, ja que 
en aquells temps, una reunió 
de més de tres persones estava 
prohibida.
Amb molt d’enginy i il·lusió 
s’empescaren maneres de tro-
bar-se i freqüentment les reu-
nions es celebraven als Moions, 
al Puig Aguilera... a fi d’evitar la 
Guàrdia Civil... Aquests joves 
emprenedors eren en Salvador 
Llorach, en Pompeu Marsol, 
en Joan Batalla, en Jordi Mo-
rist, en Joan Vives i en Salvador 
Carretero...
En aquells moments no es 
podia crear un Club nou, per 
aquest motiu es van establir 
com a sucursal de la Unió 
Excursionista de Catalunya 
(U.E.C), fins que a l’any 2000 
se’n va emancipar com a Club 
UECANOIA.

La mort de Mossèn Amadeu
El 15 de febrer de 1964 va 
morir un dels igualadins més 
estimats del segle XX: Ama-
deu Amenós i Roca. Nascut a 

1964 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

guerra va restablir l’ofrena del 
Ciri Votiu a la Mare de Déu de 
Montserrat i va supervisar la 
restauració de l’església de San-
ta Maria, i del seu retaule, amb 
un fons de 100,000 pessetes 
procedent del llegat de l’indus-
trial Artur Garcia Fossas.
Va inaugurar l’Asil del Sant 
Crist i va obtenir el títol de 
Santuari de la Pietat per a l’es-
glésia de la Mare de Déu de la 
Pietat, adjacent al convent de 
Sant Agustí. Amb el mestre 
Joan Just fundà la Schola Can-
torum el 1942. Formà part del 
Patronat de la Tossa de Mont-
bui.
Va ser president del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada des de la seva fundació 
el 1947 fins al 1963. El 1947 
fou nomenat canonge de Vic. 
Va sol·licitar al Vaticà el títol 
de basílica per a Santa Maria 
d’Igualada, que finalment s’ob-

tingué el 18 de gener de 1949. 
L’any 1950 va reinaugurar el 
Pedró Igualadí, una columna 
d’un metre i mig d’alçada amb 
una inscripció, situat a Sant 
Magí de Brufaganya, indret on 
els igualadins van a recollir la 
seva aigua miraculosa.
Va col·laborar amb diversos 
periòdics i setmanaris i estudià 
a fons els arxius parroquials 
de Santa Maria i d’altres po-
bles de l’Anoia. Va interessar-se 

la ciutat el 13 de juny de 1875, 
fou sacerdot, estudiós i escrip-
tor, però el que més popular 
el va fer va ser el seu caràcter, 
dialogant i disposat sempre a 
ajudar a la seva ciutat de múl-
tiples formes. Avui a Igualada 
hi ha dos monuments que el 
recorden, un dels oients de 
“Radio Juventud”, situat al car-
rer Cardenal Vives, i un altre al 
Passeig Verdaguer.
De petit tingué a Josep Estruch 
i Bertran com a mestre, i estu-
dià a les Escoles Pies d’Iguala-
da. Ingressà al seminari de Vic 
i va ser ordenat sacerdot el 23 
de setembre de 1899 al mones-
tir de Ripoll. Fins al 1903 fou 
vicari de la parròquia de Santa 
Margarida de Montbui, dient 
missa tots els diumenges a San-
ta Maria de la Tossa. Durant 
aquest període va escriure No-
tes històriques del castell i po-
ble de Montbui, obra premiada 
en els Jocs Florals del Centre 
Moral Instructiu de Sant Josep 
de 1904. El 1904 anà de vicari a 
Balsareny.
El 1905 fou traslladat a la co-
munitat de preveres de Santa 
Maria d’Igualada, on ingressà 
definitivament el 1911, des-
prés d’un breu període com 
ecònom de Sant Martí de 
Tous. Fou confessor i director 
espiritual de Clemència Riba 
i Mestres (1895-1936), escolà-
pia igualadina assassinada el 
1936 i beatificada l’any 2001. 
Durant la Guerra Civil mossèn 
Amenós va mantenir la tradi-
ció ininterrompuda de beneir 
els Tres Tombs organitzats pel 
Gremi de Traginers d’Igualada.
El 1939 fou nomenat ecò-
nom-arxipreste de Santa Ma-
ria d’Igualada. Després de la 

per l’arqueologia, i fou un dels 
primers a veure la vàlua de l’es-
glésia romànica de Santa Maria 
de la Tossa. Va escriure el Sal-
pàs de la Parròquia de Santa 
Marguerida de Montbui, on 
descriu el salpàs, ritual catòlic 
comú entre la pagesia catalana 
que solia fer-se per Setmana 
Santa i consistia en la benedic-
ció de cases, bestiar, estables i 
collites, mitjançant aigua be-
neita i sal.

El centre d’Igualada, en una postal de 1964.

Inicis de la UEC Anoia.
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CULTURA / CRISTINA ROMA 

Mes de març, les 
colles castelleres de 
tot el país es prepa-

ven per iniciar la temporada, 
algunes, com els Moixigan-
guers d’Igualada ho havien fet 
el mes de febrer a la Festa de 
la Caldera de Montmaneu, i 
d’altres ho havien d’anar fent 
progressivament. Per davant 
es presentava una tempora-
da il·lusionant, de grans cas-
tells i que tenia el punt àlgid 
a l’octubre, amb el Concurs de 
Castells de Tarragona. El 10 
de març però tot es va aturar. 
Tant el departament de Sa-
lut com la Coordinadora de 
Colles Castelleres recomana-
ven aturar l’activitat fins a nou 
avís, el país queda confinat i 
tot es paralitza. Aquesta atu-
rada afecta de manera especial 
les colles castelleres, perquè 
com tothom sap els castells 
són tot allò contrari al que les 
autoritats sanitàries recoma-
nen durant el procés d’aquesta 
malaltia.
L’Oriol Solà és el president 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da i amb ell hem parlat de com 
està la colla, com estan portant 
el confinament i com  encaren 
un futur encara incert.

El 13 de març tot es va pa-
ralitzar i la societat vam 
quedar confinats a casa. El 
món casteller tot just estava 
a punt d’iniciar temporada. 
Com us ha afectat tot plegat?
Bé, nosaltres havíem fet una 
primera actuació a Montma-
neu, a la Festa de la Caldera, 
una actuació que normalment 
no fèiem, molt d’hora, però 
de moment ha sigut l’única 
actuació que hem fet. I ara es-
tem totalment parats. Havíem 
començat assajos, les proves 
anaven molt bé i la temporada 
prometia molt. 

Els Moixiganguers celebreu 
enguany els 25 anys del vos-
tre naixement. Com està 
afectant la situació actual en 
els actes que teníeu previs-
tos?
A veure... ho celebrarem igual-
ment, això segur. L’actuació 
que obria els actes del 25è ani-
versari havia de ser la de Sant 

Jordi, el diumenge dia 25 i el 
que vam fer com a entitat, du-
rant tota aquella setmana, van 
ser moltíssimes activitats on-
line, des de la presentació del 
llibre que fa el Pau Corcelles 
amb fotos de l’entitat; es va fer 
un acord amb Canal Taronja 
per emetre l’actuació del Con-
curs de Castells de l’any 2018 
en què vam guanyar i tota la 
colla la vam mirant conjun-
tament -cadascú des de casa 
seva- tot fent un vermut i un 
dinar. Un dels membres que 
és pastisser, ens va ensenyar 
a fer un pastís d’aniversari, 
cadascú el va fer a casa i així 
vam poder bufar les espelmes. 
Tot plegat ha estat una mica de 
substitut de la festa de celebra-
ció, que farem més endavant, 
quan puguem.

A més a més enguany havíeu 
de fer un viatge a Londres, 
convidats per la colla caste-
llera local.
Per Sant Joan havíem de viat-
jar a Londres i de moment el 
viatge està posposat. Encara 
no sabem si es podrà fer o no. 
Estem parlant amb la compa-
nyia i amb l’hotel per veure 
com ho podem resoldre tot 
plegat i per fer-lo quan es pu-
gui. Estàvem convidats per la 
colla local i havíem de parti-
cipar en un festival internaci-
onal. Era una oportunitat que 
ens feia molta il·lusió. La nos-
tra idea és poder fer el viatge 
quan sigui possible.

Dins el món casteller, com 
plantegeu aquesta tempora-
da? Es dona per perduda?
Dins els castellers hi ha opini-
ons diverses sobre el tema. Els 

Moixiganguers, el que estem 
fent és tenir la colla preparada 
per poder sortir i assajar des 
del primer moment en què si-
gui possible. La nostra obliga-
ció és tenir la colla a punt per 
poder sortir a fer castells.
Quan tornarem? En tenim 
moltes ganes. Si podem tornar 
demà, tornarem demà... Per 
la Festa major d’Igualada ens 
agradaria molt poder actuar, 
sempre i quan les condicions 
mèdiques ho permetin i sinó, 
quan ens diguin. I si s’ha de 
tancar la temporada, doncs la 
colla estarà preparada per re-
començar la temporada que 
ve.

A la tardor hi ha el Concurs 
de Tarragona. Sabeu si es 
durà a terme o no?
Els Moixiganguers tenim mol-
tes ganes de participar al Con-
curs, que enguany ho fèiem 
per primera vegada a la jor-
nada del diumenge, amb les 
colles grans, però encara no se 
sap si es durà a terme o no.

Els castells són contacte, so-
bretot a la pinya, per tant les 
condicions sanitàries actuals 
no permeten que feu res.
Els castells són l’oposat al dis-
tanciament social. Ja no no-
més a l’hora de fer les pinyes, 
que és el més evident, sinó que 
una colla es basa en les relaci-
ons socials. Els Moixiganguers 
d’Igualada som 500 persones 
que ens trobem per fer castells 
i relacionar-nos socialment, 
per tant no té massa sentit fer 
castells amb distanciament 
social. Ara mateix veig com-
plicada una solució, però es-
perem que la pandèmia evolu-

cioni cap a bé i que es puguin 
tornar a fer castells.

Econòmicament les colles  
castelleres també us veieu 
afectades per la situació ge-
neral.
L’economia no és cosa fàcil 
perquè com a colla els darrers 
anys hem crescut molt i hem 
fet diverses despeses impor-
tants com tenir un local propi 
i encara que estiguem tancats 
continuem tenint molta des-
pesa. No podem cobrar de 
les actuacions i hi ha un cert 
neguit. Però com que som una 
colla amb gent molt activa i re-
solutiva, van sortint i sortiran 
propostes per anar endavant.
L’altra font de finançament 
és la figura de “protector de 
l’entitat” que en pot ser qual-
sevol igualadí que li agradin 
els castells i que fa una aporta-
ció econòmica de 50€ anuals. 
Dins l’entitat mateixa hi ha ha-
gut una resposta molt positiva 
i s’han fet aportacions econò-
miques.
Convidem a tots els igualadins 
que vulguin a fer-se “protec-
tors” doncs serà una manera 
d’ajudar que la ciutat tingui 
colla castellera. Qui ho vul-
gui ser pot enviar un correu 
electrònic a moixiganguers@
moixiganguers.cat i els infor-
marem de tot plegat.

Oriol Solà: “Els Moixiganguers tenim moltes ganes 
de tornar a fer castells”

Un altre factor a tenir en 
compte durant aquesta tem-
porada sense fer activitats 
seran els canvi físics sobretot 
a nivell de la canalla.
Aquest és un tema que de fet 
ens passa cada any perquè 
la canalla va creixent i s’ha 
d’afrontar. Quan tornem mi-
rarem com estem, buscarem 
canalla nova si fa falta, els que  
ja hi ha els ensenyarem les no-
ves posicions... L’entitat, els di-
lluns, dimecres i divendres, ha 
fet un pla d’activitat física, so-
bretot per aquests dos mesos 
que hem estat tancats a casa. 
Ara que es podrà començar a 
sortir, suposo que serà menys 
necessari.

Quin procés encareu a partir 
d’ara? Quines previsions de 
treball teniu?
Per nosaltres seria molt im-
portant poder obrir el bar de 
les Cotxeres el més aviat pos-
sible perquè ajudaria a co-
mençar a generar ingressos 
per temperar una mica la part 
econòmica. El problema prin-
cipal que és que no podem fer 
castells, i és un problema més 
de fons que tardarà un temps 
imprevisible a solucionar-se. 
Tenir obert el local social ens 
permetrà tornar a fer una 
mica de vida social. I a fer cas-
tells, tan aviat com ens deixin 
ens hi posarem.
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CINEMA / RAMON ROBERT 

A causa del corona-
virus, ningú no pot 
anar al cinema. Gai-

rebé totes les sales de projec-
ció del món estan tancades, i 
ningú sap ben bé quan torna-
ran a obrir. Tot el calendari 
d’estrenes de pel·lícules pre-
vist per la primavera i l’estiu 
s’ha hagut de cancel·lar. I 
com que ningú no sap quan 
podrem tornar al cinema, 
de moment no hi ha un ca-
lendari d’estrenes definitiu. 
Això sí, hi ha un grapat de 
pel·lícules que, tan aviat com 
sigui possible i sanitàriament 
segur, tornaran a omplir les 
pantalles grans. N’hem se-
leccionat unes quantes, que 
voldríem veure el més aviat 
possible. Però, de moment i 
fins a nova ordre, caldrà es-
perar-se.

MULAN
La nova i espectacular adap-
tació amb actors reals del 
clàssic en dibuixos animats 
de la factoria Disney. Esta-
va previst que seria un dels 
grans èxits de la primavera. 
S’havia d’estrenar el març, 
i ara preveuen estrenar-la 
a finals de juliol. Veurem 
com va tot. 

UN AMIGO EXTRAORDI-
NARIO
El biopic sobre el presentador 
televisiu Fred Rogers, pro-
tagonitzat per Tom Hanks i 
dirigit per Marielle Heller 
ha retardat la seva estrena 
(prevista pel passat dia 20 de 
març), fins a l’estiu. 

DEEP WATER
Una de les pel·lícules més es-
perades, amb producció de la 
Fox. Basada en una novel·la 
de Patricia Highsmith, s’hi 
relata una intriga en la que 
hi juga un paper important 
un matrimoni, en pantalla 
caracteritzat per Ana de Ar-
mas i Ben Affleck. Si no hi ha 
canvis, s’entrenarà el mes de 
novembre. 

COLOR OF OUT SPACE
Nicolas Cage és el protago-
nista d’aquesta pel·lícula d’in-
vasius organismes extrater-
restres, basada en un conegut 
relat de Lovecraft. Ara l’estrena 
està prevista pel 5 de juny. És 
improbable que això sigui així.

TENET
Un thriller ambientat en el 
món de l’espionatge inter-
nacional. Dirigeix Chris-
topher Nolan, l’afamat rea-
litzador d’El caballero oscuro, 
Dunkerque i Origen. Nova 
data prevista d’estrena: 17 de 
juliol.

VIUDA NEGRA
Les guapes Scarlett Johan-
son i Florence Pugh són les 
protagonistes d’aquesta 
adaptació del còmic de la 
Marvel. Ja hauria d’haver 
arribat als cinemes, però 
ara anuncien la seva estre-
na el mes d’octubre.

THE EMPTY MAN
Adaptació de la novel·la grà-
fica de Cullen Bunn. Tot co-
mença quan seguint el rastre 
d’una nena desapareguda, 
un ex policia (James Badge 
Dale)  descobreix un grup 
secret que intenta invocar a 
una aterradora entitat sobre-
natural. Està previst estre-
nar-la a l’agost

SOULS
La nova pel·lícula Pixar s’ha-
via d’estrenar a l’agost, però 
ara possiblement la guarda-
ran dins el calaix fins els dies 
propers a Nadal. L’anterior. 
Onward, només es va poder 
veure una setmana en cine-
mes, però per culpa de l’epi-
dèmia ha quedat confinada 
dins de la plataforma Disney 
Plus.

THE LAST DUEL
La nova pel·lícula de Ridley 
Scott retarda l’estrena fins a 
principis de gener de 2021. 
Ambientada al segle XIX, re-
lata la història del rei Charles 
VI, que pren la determinació 
de lluitar a mort amb el seu 
millor amic, el cavaller Jean 
de Carro uges. Adapta un 
popular llibre de Eric Jager.

WEST SIDE STORY
Si no sorgeixen més con-
trarietats, la nova versió del 
clàssic del cinema musical 
arribarà als cinemes el mes 
de novembre. Estem a l’espe-
ra de saber si  Steven Spiel-
berg haurà estat a l’alçada de 
la pel·lícula original. Paper 
secundari per a la inoblida-
ble Rita Moreno.
SIN TIEMPO PARA MORIR
La nova pel·lícula de l’agent 

James Bond 007 ( i definitiva-
ment darrere de l’actor Daniel 
Graig) té data d’estrena pel 12 
de novembre. Tot comença 
quan Bond ha de cancel.lar 
les seves vacances a Jamaica, 
per tal de intentar localitzar 
a un científic a qui han se-
grestat. 

THE KING’S MAN
Quan un grup format pels 
tirans i les ments criminals 
més malvades de la història 
s’uneix per desencadenar una 
guerra que matarà a milions 
de persones, els king’s man 
hauran de lluitar a contra-
rellotge per detenir-los. Ter-
cer lliurament d’una nissaga 
d’èxit garantit. S’havia d’estre-
nar al juliol, però ara l’anun-
cien pel setembre.

THE FRENCH DISPATCH
Carta d’amor al món del pe-
riodisme, amb papers relle-
vants per a Benicio del Toro, 
Frances McDormand, Adri-
en Brody, Kate Winsley i al-
tres importants actors. Aten-
ció: dirigeix Webs Anderson. 
Podria ser una de les millors 
pel·lícules de l’any. Haurem 
d’esperar al novembre per sa-
ber-ho.

ALTRES PEL·LÍCULES
No podrem veure la segona 
part de Shazam fins el no-
vembre. La precuela de la 
sèrie Los Soprano, titulada 
en anglès The Many Saints of 
Newark,  ha retardat la data 
d’estrena en cinemes. Pos-
siblement no arribarà fins 
el mes de març de 2021. La 
nova adaptació al cine d’una 
de les més conegudes novel-
les d’Agatha Christie, Mu-
erte en el Nilo, per ara no té 
encara data d’estrena fixada. 
The Eternals, nova produc-
ció Marvel, segurament no 
es podrà veure fins el mes de 
febrer. Una producció Dis-
ney amb Emma Stone, Cru-
ella s’havia d’estrenar abans 
de Nadal, però ara la pos-
posen fins el maig de 2021. 
I seguint amb Disney, ningú 
sap quan podran estrenar 
The one and only Ivan, en la 
que un goril·la viu fantàsti-
ques aventures amb un amic 
elefant. Pel mes de novembre 
s’anuncia l’estrena d’Everybo-
dy’s talking about Jamie, ver-
sió en cinema d’una aclama-
da obra musical.

Properes estrenes de cinema

Les veurem, però no se sap quan
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El Festival Internacional 
de Continguts Audio-
visuals de Catalunya, el 

Zoom Festival, ha obert la con-
vocatòria d’inscripcions per la 
Secció Oficial de la seva 18a 
edició. Així doncs, producto-
res, televisions, estudiants i re-
alitzadors independents de tot 
el món ja poden presentar els 
seus programes, formats o pro-
duccions al festival, que tindrà 
lloc del 24 al 29 de novembre 
de 2020 a Igualada i Barcelona.
Com en l’edició passada, on el 
festival va estrenar un canvi 
de format, el Zoom contempla 
cinc categories: entreteniment, 
oberta a concursos, reality 
shows, talk shows, factual ma-
gazines, late shows i programes 
d’humor; informatius, amb te-
lenotícies, reportatges, debats, 
entrevistes i especials infor-
matius; programes culturals i 
divulgatius, com documentals 
i programes musicals i educa-
tius; esports, que engloba tan 
programes com retransmissi-
ons, i ficció, categoria oberta a 
TVmovies i minisèries. 
Els projectes es poden presen-
tar fins al 26 de juliol a través 
de la web www.festhome.com 
o www.zoomfestival.org, on 
també es poden consultar les 
bases del festival. D’entre tots 
els projectes presentats se se-
leccionaran els programes que 
optaran als Premis Zoom que 
atorgarà un jurat format per 
professionals del sector: millor 
format d’Entreteniment, millor 
Ficció, millor programa d’In-
formatius, millor programa 
Cultural&Divulgatiu i millor 
programa d’Esports. D’altra 
banda, els estudiants universi-
taris atorgaran el Premi Millor 

Youtuber i el Premi Millor Ins-
tagramer valorant el contingut 
audiovisual.

#Zoomdesdecasa
Una de les novetats del palma-
rès d’enguany és el Premi Zoom 
a la Millor Creació Audiovisual 
del Confinament, a la qual ja hi 
han participat prop d’un cente-
nar de creadors a través de les 
xarxes socials. El passat mes de 
març, l’organització del festival 
va apostar per esperonar el ta-
lent audiovisual en dies de con-
finament i va llançar el repte a 
tothom qui volgués compar-
tir un vídeo a les a les xarxes 
socials Instagram, Twitter o 
Facebook amb l’etiqueta #Zo-
omdesdeCasa. Des d’aleshores, 
s’han compartit desenes de ví-
deos enregistrats dins dels do-
micilis durant el confinament, 
de diversos  gèneres com hu-
mor, ficció o documental i en 
diversos idiomes. El guanyador 
del concurs –que segueix obert 
fins que finalitzi l’estat d’alarma 
decretat pel govern espanyol- 
el decidirà un jurat format per 
reconeguts professionals del 
món audiovisual.

Un aparador per al sector
El Festival continua apostant 

per la formació, el descobri-
ment del talent i la indústria. 
El Talent Campus de Formats 
de TV aportarà la descober-
ta de talent a les productores i 
TVs i, el Showcase de Pilots de 
Ficció, coorganitzat amb Seri-
elizados, proporcionarà al nou 
talent l’oportunitat d’entrar en 
el món professional i es projec-
tarà Serielizados Fest. A més, 
els formats seleccionats en les 
categories de noficció seran 
objecte d’estudi dels estudiants 
universitaris a les ZoomClass 
de Barcelona i Igualada i tam-
bé es duran a terme activitats 
per la indústria juntament amb 
el Clúster Audiovisual. Com en 
les edicions anteriors, el festi-
val es completarà amb el Zoom 
Km0 amb produccions audio-
visuals del territori de l’Anoia.
Com a novetat, el Festival 
oferirà continguts i eines di-
gitals com a complement de 
les activitats presencials, per 
tal de poder arribar al màxim 
nombre d’espectadors. A més 
a més, el Zoom programarà 
diversos actes i activitats en 
universitats i centres educatius 
d’audiovisual de Barcelona, tot 
i que mantindrà la seu al Teatre 
Municipal i al Cinema de l’Ate-
neu d’Igualada.

El Zoom Festival obre les inscripcions 
de la seva 18a edició

SARDANES / LA VEU 

Hores baixes i de tris-
tor al món de la sar-
dana

Pensàvem que seria qüestió 
de dies o només màxim unes 
poques setmanes, però no, 
malauradament no, la cosa 
va per llarg; estarem temps a 
veure les rotllanes tot ballant 
una sardana, estarem temps 
a veure les mans unides de les 
persones en so de pau i ger-
manor i estarem temps a veu-
re una cobla tot sentint el so 
de la tenora. Millor, però, que 
m’equivoqui.
Mentre la vida continua a 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada també han succeït diver-
sos fets; començaré primer de 
tot recordant la trista pèrdua 
de l’Amadeu Morros i Tor-
rents, fill de Josep Mª Morros, 
amant de la sardana fins a la 
medul·la, i de Mª Teresa Tor-
rents, pianista i compositora 
de la sardana: La festa del Sant 
Crist. També ens va deixar, Jo-
sep Pont i Torras, germà del 
nostre bon amic i sardanista 
Lluís Pont i Torras; un altre 
persona que trobarem a fal-
tar serà la del expresident de 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada, en Francesc Humanes i 
Sera-rols; per últim dir que en 
el decurs d’aquest any també 
ens deixaren 2 socis de l’Agru-
pació: en Veremond Bertran 
i Torras i en Josep Sator-
ras i Marquillas. Cal dir que 
d’aquestes 5 defun-cions, tan 
sols una ha sigut per culpa del 
coronavirus. En nom meu i de 
tots els membres de la Junta, 
el nostre més sentit condol als 
familiars de les persones que 
ens han deixat. Que en pau 
descansin.

Nova videoteca del Portal 
Sardanista
Sabent que durant aquesta 
crisi sanitària, els sardanistes 
no podem gaudir de ballades, 
concursos, aplecs o concerts 
en directe, la Confederació 
Sardanista ha treballat per dur 
les sardanes a casa, i per acon-
seguir-ho ha ampliat, renovat 
i millorat la videoteca del Por-
tal Sardanista. 
Sense moure’ns de casa i a tra-
vés de la nova videoteca po-
drem veure més de 200 vídeos 
de temàtica sardanista, inclo-
sos 18 concerts sencers. Per 
fer-ho fàcil s’han ampliat els 
continguts i s’ha redissenyat la 
navegació i la classificació del 
material, la qual permet que 
es pugui cercar cada contingut 
tant per categories, com per 
etiquetes. Més de 50 hores de 
continguts sardanistes ens es-
peren.

Grup virtual al Facebook 
de l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada
L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada ha posat en marxa 
un grup dintre el Facebook, 
en el qual és demana a autors 
de sardanes que col·laborin 
tot tocant una sardana del seu 
repertori, junt amb una expli-
cació de la mateixa: per qui 
la va fer, a qui està dedicada, 
(persona, ciutat, lloc, etc...), 
com li va vindre l’idea de fer-
la; de moment ja hem tingut la 
col·laboració de au-tors, com: 
Jordi Molina, Alfred Abad, 
Ferran Carballido o Jordi Pau-
lí, entre altres; esperem, que la 
llista s’ampliï al màxim possi-
ble durant aquest temps difícil 
que estem passant. Gràcies de 
tot cor per la vostra desinte-
ressada contribució.           

Darreres novetats en el 
món de la sardana

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1
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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, anys 
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. 
Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 
90 anys.

ANYS 20 - 30 DEL SEGLE XX
AIXÍ ERA LA FAÇANA DE “EL REC” I LES SE-
VES INDÚSTRIES DAVANT DEL RIU ANOIA, 
A PROP DEL PONT DE MONTBUI.

Fotografia d’autoria desconeguda.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, historiadora.

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

“La cultura Tairo-
na: Chairama i la 
ciutat perduda de 
Teyuna”

CULTURA / LA VEU 

Dilluns dia 11 l’AUGA torna-
rà a traves del Canal Taronja a 
les 18.00 hores amb Francesc 
Bailón, que en aquesta ocasió 
ens parlarà sobre la descone-
guda cultura de Tairona que 
ens ha deixat les ciutats de 
Chairama i Teyuna com a tes-
timoni d’un passat que, abans 
de l’arribada dels espanyols a 
aquest territori colombià, era 
molt esplendorós. Tenien una 
arquitectura única entre les 
civilitzacions precolombines 
i una adaptació al medi per-
fecta, entre la selva i la costa. 
Actualment la tribu dels Ko-
gui són els autèntics hereus 
d’aquesta cultura mil·lenària.

CINEMA / LA VEU 

El proper dijous, 14 de 
maig, a les 22h el Ca-
nal 33 emetrà el do-

cumental “Ateneus: llavor de 
llibertat”. En aquesta pel·lí-
cula l’Ateneu Igualadí és un 
dels protagonistes amb més 
presència al documental, al 
tractar-se d’un referent en 
molts aspectes dins del món 
ateneístic. La seva presidenta, 
Mireia Claret Esteve, és també 
una de les principals veus de 
la narració. D’aquesta manera, 
la projecció esdevé tota una 
celebració de la importància 
i dels èxits de l’Ateneu (i dels 
Ateneus). 
Es tracta d’un documental que 
reflexa els inicis, passat, pre-
sent i futur dels Ateneus, així 
com els seus principals pilars: 
valors, compromís i partici-
pació. A través d’una sèrie de 
capítols, ens endinsem en el 
context històric i social que va 
propiciar l’aparició dels Ate-
neus a Catalunya, en els ob-
jectius que tenien inicialment 
i en com van anar evolucionat 

L’Ateneu Igualadí, protagonista al Canal 33

al llarg dels anys, per acabar 
fent una reflexió sobre la seva 
situació actual i el seu paper 
en el futur.
La pel·lícula es va inscriure 
dins la programació de la sec-
ció KM.0 de la 17ª edició del 

ZOOM Festival Internacional 
de Continguts Audiovisuals 
de Catalunya, de l’any passat. 
Va ser realitzada a Catalunya i 
ens arribà firmada per la Fede-
ració d’Ateneus de Catalunya i 
per Nosotros Films Barcelona.

En aquesta pel.lícula, 
l’Ateneu Igualadí és un 
dels protagonistes amb 

més presència



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Jana Peters i Solé o el compromís amb una cultura 
de consum sostenible i saludable

Nascuda a Braunschweig, a la Baixa Sa-
xònia alemanya, el 1994; Jana Peters 
des dels sis anys resideix a la comarca 

de l’Anoia, la terra de la seva família materna. 
Amb un tarannà inquiet i curiós no va tardar 
a fer-se seus diversos coneixements i aprenen-
tatges fins a cursar la carrera de Biologia, a la 
UAB; l’últim curs de la qual el va realitzar a Co-
lòmbia, país on hi acabaria residint una llarga 
temporada. Tot el bagatge acumulat en aquest 
extraordinari trajecte va decantar-la a treure’s 
un Màster sobre Sostenibilitat, el que –en pa-
raules seves- era una nova orientació en el sen-
tit de contribuir al canvi de les petites coses, 
aquelles petites coses que obririen pas a un fu-
tur més sostenible. I és aquest recent episodi de 
realització professional el que l’ha encaminada 
a convertir-se en un membre viu i molt actiu 
del Col·lectiu Eixarcolant.
Si bé ja vam tenir ocasió de parlar, a les nos-
tres pàgines, d’aquest col·lectiu, creat sense 
ànim de lucre; cal assenyalar que Eixarcolant 
està avançant resoltament en l’impuls d’un 
model agroalimentari i de consum sostenible 
i saludable. La seva aposta per a un desenvo-
lupament equilibrat i versemblant del territo-
ri rural més proper es basa en la recuperació 
dels usos tradicionals de les plantes silvestres 
comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals. 
I, és precisament, en la projecció pública d’aquesta 
entitat, el marc on, Peters, des de fa un temps està 
duent a terme un incansable treball de divulgació, 
afavorint la seva efectiva i progressiva incidència 
per tota la comarca; ja sigui presentant la prope-
ra Jornada Gastronòmica de les Plantes oblidades, 
(prevista, en principi, per al mes d’octubre), ja si-
gui amb la difusió informativa dels diferents pro-
grames orientats a la formació i la investigació així 
com a la dinamització territorial.
Tanmateix, és en l’àmbit d’actuació sobre el terri-
tori on, conjuntament amb molts actors de la zona 
a més del Consell Comarcal, porta dos anys de 
ferm activisme amb el projecte de Parc Agrari de 
la Conca d’Òdena; en el sentit de mostrar un ter-
ritori eminentment agrícola i de gran potencial, 
amb un nucli de població important, per al qual es 
concep un parc agrari com a eina de dinamització 

territorial proveïda d’una efec-
tiva connectivitat entre els seus 
representants i el consum de 
productes de proximitat; això 
és, una gran xarxa. En aquesta 
direcció, i tal i com la Jana se-
nyala, es pretén que la població 
es desentengui de seguir depe-
nent d’un mercat global extern 
i llunyà i descobreixi els pro-
ductes de proximitat; al capda-
vall, res més lluny del que era 
habitual de consumir en altres 
èpoques; un assoliment que be-
neficiaria no solament la salut 
sinó la pròpia economia local i 
el món rural del nostre entorn, 
àdhuc una major cura d’aques-
tes contrades. Per a aquesta fita, 

un dels objectius més ambiciosos és desenvolu-
par un model agroalimentari basat en la qualitat 
i en la proximitat a la Conca d’Òdena, un pla 
d’acció consistent en la creació d’un directori 
online que inclogui agricultors i ramaders de la 
zona per tal de donar a conèixer els actors del 
territori i facilitar també els contactes entre ells 
i amb comerciants i restauradors, a més de la 
població consumidora en general, proposant al-
hora la confecció d’un compendi de productes/
aliments de proximitat, comercialitzats a través 
del mercat online; una plataforma que vol ser 
operativa a finals d’aquest estiu.
Endemés, des d’aquesta perspectiva divulga-
tiva, Peters, afegeix que -amb l’objectiu de fo-
mentar un canvi d’orientació sobre les pràcti-
ques de consum- s’està elaborant un calendari 
del bon consumidor (Associació Agroecològica 
Can Mercaderet i el Col·lectiu Eixarcolant), un 
anuari referit als productes de consum local se-
gons cada temporada. I, conclou que, simultà-
niament han estat editats els llibres de Plantes 
silvestres comestibles, uns volums obra del ma-
teix Eixarcolant que descobreixen les espècies 
silvestres comestibles més adaptades a la nostra 
terra, en qualitat d’aliments de proximitat, així 
com el seus conreu, recol·lecta i distribució.
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Maig
8: Maria; Mare de Déu de Pompeia (Roser); Eladi.

9: Mare de Déu dels Desamparats; Gregori de Berrueza. 
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu, 

11: Anastasi; Ponç; Eudald.  
12: Nereu i Aquileu; Domènec de la Calzada; Electra .

13: Mare de Déu de Fàtima; Pere Regalat; Muç
14: Maties; Gemma Galgani; Pasqual I, papa. 

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

Amadeu Morros i Torrents

La seva estimada esposa: Sònia Argemí Valls; fills: Mariona, Amadeu i Carlota;
pares: Josep Mª i Maite; germans: Mercè i Vicente, Ricard i Yolanda, i Abel i

Carolina; sogra: Mª Assumpció; cunyats: Miquel i Elsa; tiets, nebots, cosins i
demés familiars us convidem a tenir-lo present en el record i en la pregària.

 Per la missa funeral, ho comunicarem quan les circumstàncies ho permetin...

Va morir cristianament el passat dijous, dia 30 d’abril, a l’edat de 52 anys

Igualada, maig de 2020

En record de:

Adela Chía González
Ha mort el passat dimecres 29 d'abril

El seu marit Antoni, les seves filles Olga i Noèlia, els seus gendres Jose i 
Thomas i els seus néts Alexander, Daniel i Maria, volem agrair a la família, 
amigues i amics, companyes i companys de l'Hospital d'Igualada, el suport,

 l’acompanyament i tot l'amor rebut durant aquests dies tan difícils.

Si ho voleu, podeu deixar els vostres missatges de condol 
a la web del tanatori. www.funerariaanoia.cat 

Família Pau - Chía.

En record de:

Igualada, 11-5-2003/11-5-2020

Raquel i Eli
La mort d'un fill

no és només la pèrdua
de la seva presència,

sinó també uns
somnis i uns projectes

de vida futura.

I us trobem a faltar cada dia més,
sempre us estimarem.

Família Carol Pla Família Galan Tello

ESGLÉSIA / LA VEU 

E ls catòlics no podran 
començar a anar a 
missa físicament al-

menys fins la fase 1 de la 
desescalada, que es preveu 
que serà a partir de l’11 de 
maig, però sembla que no a 
tot arreu. En aquest moment 
es permetrà l’assistència 
grupal als temples, però amb 
restriccions, sense superar 
un terç de l’aforament i en 
alguns casos donant prefe-
rència a l’acompanyament 
de les famílies en el seu dol. 
A la fase 2, que es preveu pel 
26 de maig, es restabliran els 
serveis ordinaris però amb 

la meitat de l’aforament, 
respectant les distàncies de 
seguretat i sempre amb mas-
careta. S’evitaran cors, fulls 
de cants i passar la col·lecta. 
Els diumenges es procura-
rà augmentar el número de 
celebracions per poder des-
congestionar els temples.
Les mesures de prevenció 

per a la celebració del culte 
públic als temples catòlics 
han estat publicades per la 
Conferència Episcopal Es-
panyola i adoptades directa-
ment per diversos bisbats de 
Catalunya com l’Arquebisbat 
de Barcelona.
En l’anomenada fase 0, on 
som ara, no hi ha cap canvi. 
Es manté el culte sense fidels 
i l’atenció religiosa persona-
litzada “posant atenció espe-
cial a aquelles persones que 
han perdut a éssers estimats”.
La situació començarà a can-
viar a la fase 1. Les primeres 
misses amb fidels es veuran 
a partir del dilluns 11 de 
maig, però els temples no-

més obriran amb un terç de 
l’aforament.
Serà a la fase 2 quan es res-
tabliran els serveis ordinaris 
i grupals de l’acció pastoral 
amb restriccions. No hi hau-
rà aigua beneïda i les portes 
dels temples es mantindran 
obertes per no tocar els 
panys. Tant a l’entrada com 
a la sortida s’oferirà líquid 
desinfectant per tothom. La 
sortida haurà de ser “orde-
nada” evitant agrupacions 
de persones a la porta.
Durant la litúrgia s’han 
d’evitar els cors. Es recoma-
na mantenir un sol cantor o 
algunes veus individuals i al-
gun instrument. No hi haurà 

full de cants ni es distribuiran 
plecs amb les lectures o qual-
sevol altre objecte de paper.
No es passarà el cistell de la 
col·lecta, sinó que s’oferirà a 
la sortida de la missa. El sa-
cerdot s’haurà de desinfectar 
les mans abans de distribuir 
la comunió. Els fidels no es 
donaran la mà durant el mo-
ment que s’anomena de la 
pau, sinó que hauran de fer 
“un gest que eviti el contacte 
directe”.
A la fase 3, que es preveu que 
comenci el 10 de juny, es tor-
narà a la “normalitat” amb 
“les mesures necessàries fins 
que hi hagi una solució mèdi-
ca a la malaltia”.

El retorn a les misses es farà paulatinament i amb 
canvis en el sistema

Els canvis previstos fins 
ara són més misses, 

fidels amb mascareta 
i col·lecta a la porta 

de l’església, a més del 
mínim contacte entre 

els fidels
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#rogerbascones
www.gonature.es
Tel. 607 923 159

T'impulsem a l'acció...

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

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

Som el teu centre de 
formació i Coaching a 

Igualada. 

Roger Bascones

Donada la situ-
ació tan extra-
ordinària que 
ens ha portat la 

COVID-19, hi ha coses a la 
vida que valorarem més si 
cap a curt termini. Com per 
exemple en el cas de:

•La natura: tenir un entorn 
ambiental pur és ara ma-
teix una prioritat, ho hem 
vist  recentment. La gent vol 
obrir-se a fer esport i expan-
dir-se.

•La salut: tot i que sembla-
va que era una prioritat, ens 
adonem que ara és urgent. 
Enfocar-nos a la prevenció 
és essencial.

•Les relacions: especial-
ment les que tenim afecte i 
són més properes. A la vega-
da hem despertat sensibilitat  
cap a les persones descone-
gudes que són més vulnera-
bles, que sí o sí formen part 
de la societat. 

En el cas de la natura, ha 
quedat clar que cuidar el 
nostre entorn és prioritari 
per poder seguir amb la nos-
tra societat, més connectada 
i respectuosa amb l’entorn 
mediambiental. Recentment 
hem vist i sentit com sortir 
amb les famílies o individu-
alment a fer esport al bosc ha 
sigut tot una fita, veient fotos 
o vídeos cridant l’alliberació 
que proporciona entrar al 
medi verd. És i serà sempre 

una alenada d’aire fresc que, 
a part d’alliberar-nos, ens 
proporciona energia reno-
vada i un estat d’ànim alt, 
tan beneficiós per al sistema 
immunitari.

Què dir de la salut? Per po-
der gaudir de l’anterior està 
clar que necessitem una sa-
lut òptima. És així com a 
través del nostre cos, que és 
la nostra referència imme-
diata, podem sentir, olorar, 
visualitzar i sobretot gaudir 
del que ens envolta amb els 
filtres ben nets. La carència 
d’aquesta prioritat (salut) 
pot esdevenir en dolor i pa-
timent. Desgraciadament 
ho hem experimentat a la 
nostra pell. Així doncs, la 
salut passa a ser un fet clau 
a les nostres vides. Ja no val 
dir que “em cuido”, sinó que 
hem de donar exemple.
Les relacions, les nostres fa-
mílies, amics i coneguts... ja 
mai serà com abans. Man-
tenir distàncies, precaució 
quant a la higiene i ser cons-
cients que una distracció pot 
ser letal. A la nostra zona 
mediterrània, com a cultura 
llatina, tenim patrons socials 
molt alegres, pròxims i ens 
agrada la gresca. Sortir a les 
terrassetes, les festes cultu-
rals i socialitzar amb reuni-
ons per menjar i beure gau-
dint del bon temps. Ara per 
ara, això serà un inconve-
nient, ja que ens ho mirarem 
dues vegades o més abans de 
generar un problema soci-

al. A la vegada s’imposa el 
món digital amb molta força 
i marcarà una direcció que 
ens fa adaptar-nos ràpida-
ment al nou “ecosistema”.

Vull posar èmfasi al tema de 
la salut. Des del punt de vis-
ta holístic del terme podem 
contemplar 4 punts estratè-
gics i essencials per aconse-
guir una salut equilibrada:
1. Físic
2. Mental
3. Emocional
4. Espiritual (ètica i au-
toconeixement)

En aquesta ocasió parlaré 
de la part emocional. Exac-
tament de la intel·ligència 
emocional. No solament és 
una habilitat no tècnica molt 
demandada a nivell profes-
sional en gestió de persones 
o d’equips, sinó que és una 

habilitat intrínseca a l’és-
ser humà. Simplement no la 
fem servir com a eina cons-
cient en el nostre dia a dia. 
Sabem que les emocions no 
gestionades i que perduren 
en el temps poden esdevenir 
problemes físics de vàries 
índoles. Com per exemple 
l’estrès, l’ansietat, l’angoixa, 
la tristesa, etc. Aquí és im-
portant gestionar i donar 
sortida a aquestes emocions 
de forma ecològica i sana, 
amb un mateix i també amb 
els que ens envolten, ja que 
ells no tenen responsabilitat 
directa amb què fem i amb 
el què sentim. 

Prendre responsabilitat 
amb les nostres emocions i 
gestionar-les de forma eficaç 
ens aporta una millora en 
l’autogestió, la intel·ligèn-
cia intrapersonal i inter-

personal, autoconeixement 
i sobretot en un equilibri 
saludable que suma a les 
nostres vides. Una vegada 
sabem gestionar-nos podem 
fer servir les eines per treba-
llar-les amb els altres, i així, 
anar més enllà sortint de l’es-
pai de confort. 

Et proposo una formació en 
Intel·ligència emocional, un 
curs de 20h online. Et dona-
rem les eines clau per la ges-
tió emocional, dinàmiques 
adaptades per l’aprenentat-
ge, exercicis pràctics i tota la 
informació necessària per a 
què et converteixis en un ex-
pert o experta.

Per a més informació 
contacta amb nosaltres a 
la web, al telèfon o correu 

electrònic més avall indicat. 

La salut i les emocions

FORMACIÓ INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL  20h ONLINE  10h OFFLINE
PREU 197€, POSSIBILITAT DE SUBVENCIÓ. 

DATES: DILLUNS I DIMECRES DE 18:00 A 20:30H DIES: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 I 29 DE JULIOL
DIPLOMA D’ASSISTÈNCIA



Els batuts vegetals són 
una opció molt bona 
per acompanyar aquests 
moments. Ja que només 
en un batut, al posar-hi 
unes tres o quatre pe-
ces de fruita o verdura,  

estem consumint una 
bona part de la inges-
ta diària recomanada. 
També són una bona al-
ternativa com a esmor-
zar o berenar. 
Són molt fàcils de fer. 
El més important és 
que fem servir aliments 
complerts sense afe-
gir-hi edulcorants i pro-
curant prendre’ls quan 
acabem de preparar-los 
per evitar que s’oxidin 
els ingredients. 
Tant en fruites com 
en vegetals trobem en 
abundància vitamines, 
enzims, antioxidants i 
minerals que tenen un 
efecte depuratiu, anti-
oxidant i reparador del 
nostre organisme. És per 
això que resulta d’allò 
més important que en 
prenguem cada dia.

Hi ha moltes maneres 
de consumir fruites i 
verdures, si ens de-
cidim per triturar-les el 
que estem aconseguint 
és esmicolar en petites 
partícules les seves mo-
lècules. D’aquesta ma-
nera s’alliberen els nu-
trients i assegurem una 
millor absorció.
Us proposem dues re-
ceptes que podem fer 
amb fruites i verdures 
de temporada:

 BATUT 
 DE REMOLATXA

1 remolatxa crua
1 dàtil
8 maduixes
El suc de dues taronges

Posem a la batedora el suc 
de les taronges i la remo-
latxa tallada, batem uns 
segons i després hi afe-
gim la resta d’ingredients 
i tornem a batre fins que 
quedi la textura desitjada. 
Podem decorar amb uns 
quants nabius i unes fulles 
de menta.

 BATUT 
 D’ESPINACS

1 grapat d’espinacs
1 grapat de germinats 
d’alfals
1  plàtan petit congelat
1 poma
1 got d’aigua o beguda ve-
getal

Primer posem a la bate-
dora la beguda vegetal, el 
plàtan i els espinacs i ba-
tem uns segons. Després 
hi afegim la resta d’ingre-
dients fins que quedi cre-
mós. Podem decorar amb 
gerds i festucs triturats.

Refrescar-nos de manera saludable
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OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

la teva opció, natural!

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

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

opcinatura

Envia’ns la teva comanda per whatsapp, passa-la
a recollir a la nostra botiga o demana que
te la portem a casa.

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

botiga
autoservei

93 805 59 18

de dilluns a divendres,
de 9.00h a 14.00h i de 17.00h a 19.00h

Horari especial:

ara també
A DOMICILI!

Amb l’arribada de la primavera, les 
temperatures més càlides i els dies 
més llargs ens ve de gust estar a 

l’aire lliure, prendre el sol, remullar-nos i 
refrescar-nos amb alguna beguda. Sovint 
recorrem als refrescos, gelats, cerveses o 
sucs embotellats, no sempre sans. 
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 8:  BAUSILI

Born, 23

 DISSABTE 9:  CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 10:  
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 11: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 12:   PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 13:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIJOUS 14:   MR SINGLA
Pujadas, 47

DIVENDRES 15:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27



Eva Marsal i Sàbat/  
Tècnica Superior de Prevenció de Riscos Laborals

Soc tècnica de prevenció de riscos laborals amb més de 15 anys d’experiència al món de la prevenció 
gestionant i donant resposta a tot tipus d’empreses i administracions públiques. Llicenciada en Ciències 
Polítiques i de l’Administració per la UAB i amb el Màster de Prevenció de Riscos Laborals.

Totes les empreses havien de tenir un programa de riscos 
laborals que s’havia d’anar actualitzant. Què s’ha de fer 
ara amb les noves mesures de prevenció per la Covid-19?

Totes les empreses han de tenir un pla de contingència de torna-
da a la feina que s’ha d’anar actualitzant a mesura que canviïn les 
circumstàncies laborals (fi del teletreball, reincorporació de tots els 
treballadors.....) i  a mesura que Sanitat indiqui noves mesures. Ara, 
amb la pandèmia de la COVID-19, les empreses han d’adoptar les 
mesures higièniques i sanitàries indicades per les autoritats opor-
tunes de cara a prevenir la transmissió del virus. Aquestes mesures 
bàsicament són: distanciament social, mesures higièniques, etique-
ta respiratòria, etc.

Són clares les normes? 
No, pensem que cada setmana, per no dir cada dia, des de l’inici de 
la pandèmia les normes han anat canviant. 

Com es pot treballar si les distàncies ni es poden respectar en 
molts casos i ningú sap si són realment eficaces? 
Si les distàncies no es poden complir, llavors és obligatori l’ús de 
protecció respiratòria i mesures de protecció col·lectiva com l’ús de 
mampares, etc. 

I si els mecanismes, baranes, botons els ha de fer servir gent va-
riada? 
Si els diferents mecanismes com dius els han d’utilitzar diferents 
treballadors, s’ha d’incrementar la neteja i desinfecció d’aquests me-
canismes i fer ús de guants.

Hi ha qui diu que s’hauria de prendre la temperatura a l’entrada 
a l’empresa. És això eficient? 
És una recomanació donada per alguna autoritat sanitària i al-

gunes empreses l’han incorporat dins el seu pla de contingència. 
Indica una dada a tenir en compte en aquesta pandèmia i s’ha de 
fer un bon ús dels resultats.

I aparells per fer testos ràpids?  
Sí que n’hi ha de proves diagnòstiques d’aquest tipus, però arrel 
de la publicació de la resolució SLT/936/2020 de 4 de maig del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el resultat 
d’aquestes proves queden de manifest que no són gaires fiables. 
A dia d’avui, les proves més fiables serien el PCR i la prova 
serològica per detectar anticossos.
   
Hi ha suficient material: mascaretes, guants, desinfectants? 
A dia d’avui, hi ha estoc de mascaretes higièniques i quirúrgiques, 
ara bé les mascaretes EPIS, les FFP2 i FFP3 costa més trobar-les; 
de guants i de gels desinfectants, sense cap problema. 

Cada quan s’haurien de canviar?
Les mascaretes higièniques i quirúrgiques s’entén que són d’un 
sol ús i les mascaretes FFP2 i FFP3 quan ho indiqui el fabricant. 

Hi ha qui parla de fer tests, amb quina freqüència s’haurien 
de fer?
Aquí em remeto a les proves més fiables. Quan hi hagi sospita 
de contagi (casos simptomàtics) s’haurà de fer un test PCR en 
un termini màxim de 24 hores i en funció dels resultats s’haurà 
d’atendre el que estableixin els protocols de la Generalitat de Ca-
talunya. I si el que es vol, és determinar la presència d’anticossos, 
llavors s’hauria de fer la prova de diagnostica serològica passats 
14 dies com a mínim des de l’inici dels símptomes. En tot cas, 
la freqüència de repetició de les proves la marquen els resultats 
de les mateixes. 

No pot ser que un estigui sa en el moment del control i s’infecti 
després i contamini a la resta de companys de feina?   
Sí, per això s’han d’implantar a l’empresa les mesures organitzatives, 
higièniques i tècniques per minimitzar el risc de contagi. 

I què passa amb els asimptomàtics que no donen senyals i poden 
ser focus de contagi? 
S’ha de tractar a tothom com si fos malalt de COVID-19, en el sentit 
que s’han de respectar les mesures higièniques: distanciament so-
cial, mesures higièniques, etiqueta respiratòria, neteja i desinfecció 
del centre de treball....

No s’està traslladant a l’empresa una responsabilitat que no té?
Sí, tant a l’empresa com als serveis de prevenció se’ls està tras-
lladant responsabilitat per unes activitats que no són preventi-
ves,  que són sanitàries. No obstant, s’ha demanat per part de 
l’autoritat sanitària una col·laboració als serveis de prevenció i 
estem oferint tot el suport a les nostres empreses perquè puguin 
adaptar el centre de treball a la nova normalitat.

S’aconsella que les empreses formin als seus treballadors sobre 
COVID-19? 

No només s’aconsella, sinó que és una obligació formar i infor-
mar a tots els treballadors sobre la implantació de les mesures 
organitzatives, de higiene i tècniques entre els treballadors. 
Aquesta formació està viva, perquè ha d’anar-se adaptant en 
funció de les indicacions que les autoritats vagin publicant i s’ha 
de fer un seguiment. 

Cada dia surten normes d’aquells de polítics que no trepitgen el carrer i viuen en la seva bombolla allunyats de la realitat. Aquells que van 
crear el fals dilema salut o economia, que van aprovar els pressupostos d’una “societat diferent” i ara parlen de “nova normalitat”. La que 
per anar a la perruqueria, diuen que caldrà protegir-se, gairebé com als hospitals i residències d’avis, quan encara no hi ha disponibles els 
materials suficients per fer-ho. Tampoc tenen ganes de preguntar, ni semblen preocupats, pels costos del servei. Ni del que comportaran 
els nous condicionants, temps, distàncies, desinfeccions i el material d’un sol ús. Segurament assumeixen que canviaran els preus, com 
ja passa amb el menjar. Per obrir s’han d’assumir riscos. I si no obren, no s’aturen els impostos, seguretat social, lloguers... i no tindran 
ingressos. Com passa en totes les activitats. Diuen que les administracions ajudaran, però a la seva caixa només hi ha deutes. També diuen 
que Europa donarà diners per salvar empreses i autònoms. I la renda universal perpètua. Semblen cants de sirena. Si no t’espaviles, estaràs 
fotut com sempre. Hauràs de seguir guanyant-te la vida i apanyar-te amb el que aconsegueixis. Això o la revolució. 

“Ara més que mai amb tu, 
millorem la salut de l’empresa”

  Pia Prat Jorba @PiaPrat

Divendres, 8 de maig de 2020

Espai patrocinat per:

COMPROMÍS: Som trasnparència i 
confiança amb un servei de qualitat

PREVINT IGUALADA  ·  Av. Barcelona, 178  ·  Tel. 93 806 84 95

ACTIVITAT TÈCNICA
     Seguretat en el treball
     Higiene industrial
     Ergonomia aplicada
     Psicosociologia aplicada

MEDICINA DEL TREBALL
Vigilància de la salut col·lectiva
Vigilància de la salut individual

FORMACIÓ
Plans de formació a mida
Adreçada a tots els sectors
Formació integral i PRL

PRODUCTES DE VALOR AFEGIT

ELS NOSTRES SERVEIS


