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Un pacient, sol a la sala d’espera de Consultes Externes de l’Hospital, aquesta setmana. Mica en mica començen a recuperar-se serveis. 

Dilluns gairebé tot l’Anoia 
podria entrar a la Fase 1
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Comprar sense cita prèvia o 
l’obertura de terrasses en bars i 
restaurants, algunes de les mesures

El Bruc, part de Cabrera i Masquefa 
podrien quedar fora, per dependre 
de l’Àrea Sanitària de Barcelona
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Reserves 
d’aigua a dojo 
a l’aqüífer
Amb les pluges dels darrers dies, 
sense comptar les d’ahir, el nivell de 
l’aqüífer Carme-Capellades ha pujat 
15 metres. Hi ha reserves per força 
temps.
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L’EDITORIAL

Prudència i paciència
S i el ministre Salvador Illa es creu les reco·

manacions del govern de Catalunya i de la 
consellera igualadina Alba Vergés, la pràcti·
ca totalitat de la comarca de l’Anoia entrarà 

dilluns en Fase 1. Serà, segur, un alleujament per a la 
població, i sobretot per a l’economia, perquè es do·
naran uns condicionants més idonis per començar 
el que ja alguns anome·
nen “nova normalitat”.
En el cas de la Conca 
d’Òdena, que ha viscut 
una situació singular 
i duríssima, el pas a la 
Fase 1 serà com aigua de 
maig, i mai millor dit. El 
doble confinament ha 
servit per gaudir, avui, 
d’unes dades òptimes 
que ens situen en millors  
condicions que molts al·
tres territoris del país. No ha estat fàcil, de cap ma·
nera. Ha comportat esforços de tota la població, de 
moltes entitats i empreses, i també dels ajuntaments 
de la Conca. 
És fàcil, si segueix endavant la decisió de fer entrar 
l’Anoia a la Fase 1 el proper dilluns, que l’anoienc 
no vulgui continuar enclaustrat. A hores d’ara, la 

por a el contagi podria no ser ja suficient motiu per 
al sacrifici de l’aïllament pur i dur, que deprimeix 
i altera. Més rebuig experimenten encara els joves, 
molts dels quals es creuen immunes a la malaltia i 
que troben a faltar, lògicament, els seus moments de 
diversió amb les colles. Segons es va reduint el nom·
bre diari de contagis, decreix el suport a la necessi·

tat del confinament... 
Això és molt perillós 
en aquest moment.
Hem après a conviure 
amb la major tranquil·
litat amb un virus que 
encara mata centenars 
de ciutadans cada dia, 
i no podem abaixar la 
guàrdia.
És més necessària 
que mai la prudència. 
També la paciència. El 

virus encara segueix als nostres carrers i places. És 
imprescindible que continuem mantenint les mesu·
res higièniques i de distanciament social. Ens hi pot 
anar la vida a nosaltres, i als que ens envolten. Fem·
ho bé i d’aquí dues setmanes possiblement farem un 
pas més endavant. 

El virus encara segueix als 
nostres carrers i places. És 

imprescindible que continuem 
mantenint les mesures 

higièniques i de distanciament. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Javier Campo, president d’AECOC, 
ha explicat que “Espanya serà el dar·
rer país de la UE en sortir d’aques·
ta crisi per la seva dependència de 
sectors greument afectats, como el 
turisme, l’oci  i la restauració. I el 
govern destinarà a la millora de la 
situació de las empreses  un 11% del 
PIB en ajudes bancàries a disposició 
de las companyies, que es una xifra 
important, però menor al 15%·20% 
que hi estan posant països del nostre 
entorn”.

Yolanda Fuentes, directora general 
de Salut Pública de la Comunitat de 
Madrid, va dimitir del seu càrrec 
“per no estar d’acord en què s’ha·
gi demanat al Ministeri de Sanitat 
passar a la fase 1 de la desescalada”. 

Ignacio Aguado, vicepresident i 
portaveu del Govern regional, ha·
via argumentat la decisió en la ne·
cessitat de que “es tornin a reobrir 
milers d’activitats per evitar la ruï·
na de milers d’autònoms i treballa·
dors. Com no hi ha vacuna ni trac·
tament, s’ha d’aprendre a conviure 
amb el virus i  això es fa utilitzant 
mascaretes.”

Josep Borrell, l’alt representant per 
a la política exterior de la UE,   ha 
dit “La gravetat de la sentència del 
Tribunal Constitucional alemany 
no es pot negar, perquè qüestiona 
el principi fins ara acceptat que en 
l’ordenament jurídic europeu hi ha 
una cadena de comandament, una 
sèrie d’instàncies de decisió que 
culminen al Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea.”

Carmen Calvo, vicepresidenta pri·
mera del govern de l’estat, ha dit 
que “farem una gran revisió de la 
política fiscal per finançar tot el que 
comportarà aquesta pandèmia. Hi 
ha àrees que no tributen. Ja vàrem 
plantejar el nou impost relatiu al 
món digital però caldrà més.”

Francesc de Carreras, catedràtic de 
dret i fundador de Ciutadans, que 
fa uns mesos va estripar el carnet i 
donar·se de baixa del partit, ha dit 
“Inés Arrimadas ha fet el que havia 
de fer. Cs ha d’estar en una posició 
central, capaç de pactar amb uns i 
altres per evitar que el govern hagi 
de refiar de populistes i independen·
tistes”.

Quim Torra, president de la Ge·
neralitat, ha dit “no és el moment 
d’eleccions perquè ara el més impor·
tant és la lluita contra la pandèmia i 
les seves conseqüències”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, va dir 
“s’han de convocar eleccions abans 
que el TS resolgui. Quan arribi la 
reconstrucció social s’ha de passar 
per les urnes perquè els ciutadans 
decideixin qui l’ha de liderar. El 
president no pot continuar prenent 
decisions sense consultar al soci per 
pur tacticisme electoral.”

Miquel Iceta, secretari general del 
PSC, ha dit “ara es necessita un 
acord de base ampla per enfrontar la 
crisi que ve i només treballant ple·
gats serem capaços de sortir·ne”.

Reflexions
Tot vivint aquest confinament, he fet aques·
tes reflexions:
Ens hem adonat que som molt vulnerables i 
que com a ciutadans ens porten allà on vo·
len, perquè quan ens toquen el tema salut i 
seguretat, fem el que ens manen. La por se’ns 
apodera de nosaltres i quedem acovardits.
Que la majoria de ciutadans ha obeït i enca·
ra hem estat capaços de fer acudits, adhesi·
ons, música i aplaudiments.
Hem après que podem passar amb molt 
menys i gràcies a això, les despeses han es·
tat més lleugeres. Que podíem prescindir de 
moltes coses i obligacions innecessàries que 
ens ofegaven i coses que ens semblaven que 
no podíem passar sense i al no poder·les te·
nir, al final, ens hem sentit molt més lliures.
Hem viscut la necessitat de fer esport, ens 
hem adonat que aviat ens rovellàvem i no era 
bo per la salut. Ens hem adonat que tenim a 
casa uns llibres, que són bons per llegir, que 
no són tan dolents, com també ens hem vist 
obligats ·pares i nens· a aprendre d’una altra 
manera, a través de la xarxa.
Hem endreçat la casa com mai ho havíem 
fet i ara ens hi sentim millor. Amb els de 
casa ens hem conegut més i hem descobert 
coses noves de nosaltres. Hem reflexionat 
tranquil·lament, com potser no ho havíem 
fet mai.
Hem sentit la piuladissa dels ocells com 
mai havíem sentit. Un aire i un cel net del 
tot d’avions que no circulaven. Podíem cre·
uar els carrers sense por a ser atropellat per 
qualsevol vehicle.  Hem conegut el silenci 
del carrer.
Hem sentit tantes versions, tantes opinions 
i tanta demagògia que hem hagut de dubtar 
de tot i molts cops ja no sabíem a qui creure.
Que no fan falta, ni tancs, ni avions ni cap 
material militar per parar un país ni perquè 
ens envaeixin. No serveixen de res tots els 
milions de diners empleats per l’exèrcit ni 
tant material. Els militars han hagut d’inter·
venir amb “ensulfatadores”. Em pregunto: 
sobren militars o falta personal sanitari.
Ara la ciutadania s’haurà d’estrènyer el cin·
turó. Jo pregunto: i els milions de diners que 
es varen “distreure” durant aquests anys, no 
s’obligarà a ningú per tornar·los? La majoria 
eren diners dels ciutadans, ara seria el millor 
moment per demostrar el que diuen i que 
tan ens estimen, ens farà falta de tot i més. I 
vet aquí que ni la monarquia, ni l’església ni 
els partits polítics d’aquest país han dit que 
ho farien, només cal llegir el BOE del dia 24 
d’abril on ja s’han destinat noves aportacions 
sense miraments, als partits polítics. No va·
ren admetre reduir els seus sous i dietes per 
minvar les despeses?
No han sortit responsables ni culpables, tots 
ho han fet bé, ens han fet sentir una vegada 
més, impotents davant les circumstàncies.
En definitiva; de què serveixen tants polítics 
i “organitzadors”? Segur sobra personal que 
viu a les nostres espatlles.
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Al qui va ser cap del gabinet del 
president Obama, Ralph Emma-
nuel se li atribueix la frase “cal no 
desaprofitar l’oportunitat d’una 

bona crisi”; és una frase que en el context en 
què vivim i sobretot amb el que hem passat 
a la Conca d’Òdena ens pot semblar frívola, 
però si la posem en perspectiva, ens marca 
el camí de les oportunitats de futur del 
nostre territori.
Després d’un centenar de reunions te-
lemàtiques dels alcaldes i alcaldesses, 
però també -i s’ha de posar en valor- 
dels regidors  de les diferents matèri-
es de la Conca, hem iniciat un camí 
de no retorn entre els municipis que 
passa pel consens, la concertació,  el 
treball en equip i -malgrat els matisos 
ideològics- l’audàcia de la destacable 
unitat que hem aconseguit els 7 alcal-
des i alcaldesses de 5 forces polítiques 
ben diferents. Hem posat el ciutadà 
per davant de tot i això ja no té marxa 
enrere.
Els alcaldes i alcaldesses de la Conca d’Òde-
na estem compromesos a gestionar des de la 
unitat els reptes que venen i que, no ens hem 
d’enganyar, són importants i s’han d’afron-
tar: una emergència social i una anunciada 
crisi econòmica que requereixen pensar en 
gran. Tot això sent realistes i sabent que les 
administracions locals tindrem una baixada 
d’ingressos i, alhora, un augment conside-
rable de les despeses; malgrat això, ara toca 
pensar més que mai en el futur.
No cal dir que cada ajuntament, amb el su-
port que esperem immediat de les adminis-
tracions superiors, afrontarà les necessitats 
que tindrà els propers mesos la nostra socie-

tat pel que fa a l’assistència a la gent més vul-
nerable, als qui han perdut o perdran el seu 
lloc de treball en el futur i als qui requeriran 
del suport econòmic i social de les adminis-
tracions properes. Ja ho vam fer amb la crisi 
del 2008 i ho farem també en aquesta. 
Estem conjurats per liderar la reactivació 
econòmica. Estem convençuts que la crisi 

que ve serà a nivell mundial, però que les 
oportunitats per sortir-ne arribaran des del 
món local. La recepta: unitat d’acció, concer-
tació público-privada, pensar en gran, pre-
sentant i proposant projectes que generin 
esperança i fer-ho de la mà dels agents soci-
oeconòmics del territori. 
Estic convençut que si continuem fent les 
coses bé podrem aprofitar aquesta crisi com 
una oportunitat de convertir-nos en un ter-
ritori especialment atractiu. Hi ha quatre 
factors que ens poden afavorir i que cal po-
tenciar: El primer, el retorn que anunciava 
en una entrevista aquest diumenge passat el 
professor Sala i Martin de la indústria al nos-

tre país. Aquest fet, combinat amb l’arrenca-
da del pla director de l’activitat econòmica 
de la Conca, que si abans era estratègic ara és 
prioritari, pot generar moltes oportunitats. 
En segon lloc, el potencial del teletreball que 
tots hem descobert aquestes darreres setma-
nes i que pot fer adonar-se a molta gent dels 
atractius de viure en un entorn més agra-

dable i fugir de les aglomeracions; per 
tant, podem captar i atraure molt de 
talent els propers anys. En tercer lloc, 
l’atractiu d’Igualada i el territori que 
ens envolta pot ser un bon reclam per 
captar un turisme de qualitat; el nostre 
paisatge, la gastronomia, la bona quali-
tat dels comerços i serveis, la cultura i 
el patrimoni són grans actius que hem 
de donar a conèixer. El quart factor ha 
de ser continuar apostant pel conei-
xement i la formació professionalitza-
dora de qualitat, l’impuls del Campus 
d’Igualada de la Universitat de Lleida, 
la propera acreditació del nostre Hos-
pital com a universitari i seguir poten-

ciant centres formatius de qualitat com el 
Milà i Fontanals o l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny LaGaspar.
L’instrument per fer-ho possible ha de ser 
l’Aliança per la Conca, la unitat dels alcal-
des i alcaldesses amb els agents econòmics i 
socials per seguir sumant esforços, amb res-
postes ràpides als reptes que venen i treba-
llant plegats en una mateixa direcció.
Tothom parla d’unitat, i està bé, però la uni-
tat no es predica, s’exerceix i això és el que 
hem fet i farem, junts, els alcaldes i alcaldes-
ses de la Conca d’Òdena. Estem conjurats 
per guanyar-nos el futur col·lectiu treballant 
dia a dia des de l’audàcia de la unitat.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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L’audàcia de la unitat

A dia d’avui, creieu que podreu anar de vacances 
aquest estiu??

 Sí 36,4%  No 63,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MARC CASTELLS
Alcalde d’Igualada
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EL VOLUNTARIAT

En èpoques de crisi és quan surt el millor de les persones i aquests 
mesos s’està notant arreu, amb una munió de voluntaris i dona-
cions desinteressades per ajudar els que més ho necessiten.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

CARTA OBERTA DELS 
PROFESSIONALS DEL 
CONSORCI 
SOCIOSANITARI 
D’IGUALADA

Davant la crisi del coronavirus que ens 
està afectant aquests darrers mesos, els 
professionals del Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) volem fer públi-
ca la greu situació que hem viscut.
Mentre ha durat el confinament de 
la població el CSSI ha mantingut en 
funcionament la Residència Pare Vila-
seca, els edificis Viu B amb residents 
confinats a casa i el Servei d’Atenció a 
Domicili amb els serveis essencials i 
imprescindibles.
A la residència és on s’ha patit més, ja 
que tot i haver demanat en múltiples 
i reiterades  ocasions al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i al 
Departament de Salut equips de pro-
tecció individual per al personal tre-
ballador (EPIs) i proves PCR tant per 
als residents com pel personal, aquests 
van arribar molt tard, ja que la prio-
ritat la tenien els hospitals. De sobte 
vam fer un tomb radical i vam passar 
a dependre del Departament de Salut i 
les directrius van canviar. Passem d’un 
dia per l’altre de ser “socials” a “sani-
taris”. En vam haver d’aprendre a una 
velocitat de vertigen, doncs en aquell 
moment tampoc podíem fer derivaci-
ons a l’hospital.
La malaltia ja s’havia instal·lat al cen-
tre. No era una grip com ens deien, 
sinó una malaltia que ataca sense con-
templacions i que, com hem vist, té 
molta més afectació en les persones 
grans.
Volem fer un agraïment a les instituci-
ons locals, empreses i particulars que 

ens han fet arribar material per poder 
realitzar la nostra feina amb la protec-
ció adequada.
Hem patit moltíssim. El desgast físic 
i emocional i  els sentiments d’impo-
tència i pèrdua, de mica en mica s’han 
anat apoderant de tots nosaltres. Tre-
ballar amb els equips de protecció és 
dur i impersonal. La manca de con-
tacte impedeix transmetre l’afecte que 
les persones grans necessiten. Amb els 
EPIs, els avis no et reconeixen i els crea 
una angoixa que nosaltres hem hagut 
de saber solucionar, amb més dedi-
cació i esforç, un per un, de mica en 
mica, pas a pas.
Transformar el centre per convertir-lo 
en ”hospital” ha estat una tasca in-
grata. Els protocols canviaven a diari 
i això generava desconcert. Vam or-
ganitzar les zones netes i brutes i vam 
sectoritzar la residència en les diferents 
unitats ja existents i separant i aïllant 
les persones positives de les negatives. 
L’actual model “d’atenció centrada a 
la persona” (ACP) que té per màxima 
procurar atendre els interessos i desit-
jos de la persona, va quedar en total 
abandó, doncs la màxima la dictava el 
virus.
Canviar a les persones de la seva ha-
bitació, ells en diuen ”casa seva”, a un 
altra, sense quasi tenir temps per do-
nar-los explicacions que poguessin en-
tendre, ha sigut una tasca àrdua i dolo-
rosa. I el virus ens perseguia.
A l’inici de la pandèmia la comunica-
ció externa a través de telèfon ens va 
desbordar, no podent-la oferir amb 
tota la fluïdesa necessària i com ens 
hagués agradat. Amb els dies ens van 
arribar les tauletes tàctils que van fa-
cilitar les videotrucades, millorant la 
comunicació entre els nostres avis/es 
i els seus familiars, fent que no fossin 
presoners de l’angoixa que comporta 

aquesta greu situació. 
Hem perdut residents que han em-
malaltit i han mort. Els professionals 
han acompanyat en el procés de final 
de vida a totes les persones perquè no 
estiguessin sols/es, assumint, sense 
ser-ho, les tasques d’una unitat de cu-
res pal·liatives de l’hospital amb tota 
la professionalitat que comporta. Des 
d’aquí volem enviar el nostre condol a 
totes aquestes famílies que malaurada-
ment no han pogut acomiadar-se com 
calia del seu familiar, doncs les visites 
estaven restringides. 
Hem tingut companys/es que també 
han patit la malaltia i fins i tot hem 
sofert la pèrdua d’una companya de 
treball voluntariosa i entregada. Els 
professionals són les persones més ex-
posades al contagi i ho seguiran essent.
Estem al peu del canó però també de-
fallim a estones, som humans, però ens 
sobreposem cada dia per responsabi-
litat i per aconseguir que les persones 
que viuen a la residència amb nosaltres 
tornin a la normalitat.
La bona notícia és que un bon grup de 
residents no ha emmalaltit i ja tenim 

força persones que han guanyat la ba-
talla contra el virus.
Volem fer un reconeixement a totes les 
persones que han confiat amb la nostra 
feina i ens han estimulat a continuar:
• Gràcies a les famílies que han diposi-
tat la seva confiança en nosaltres, que 
han entès la situació complexa del mo-
ment i que ens estan enviant ànims i 
força.
• Dolor per als residents que hem per-
dut en el camí, però gràcies pel temps 
que hem pogut compartir amb ells i 
gaudir de les seves experiències.
• Gràcies als companys i companyes 
que hi hem deixat la pell, perquè amb 
la seva dedicació i solidaritat abnega-
da, hem aconseguit que la majoria dels 
nostres avis encara estiguin amb no-
saltres.
• Tota la tristor i reconeixement per la 
nostra companya Antònia que ens ha 
deixat realitzant la seva feina fins el fi-
nal.
I tot i que sabem que aquesta pandè-
mia no s’ha acabat, ens sentim segurs 
de persistir amb la força i el treball que 
calgui per vèncer-la.

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 15 de maig de 2020



 PUBLICITAT |  5Divendres, 15 de maig de 2020



Q uan finalment 
s’acabi –totalment 
o en part- la tra-
gèdia del corona-

virus, ens tocarà superar la 
que pot ser la pitjor crisi eco-
nòmica de la humanitat. I dic 

humanitat perquè igual que la pandèmia ha 
afectat a tots els països del món (amb diferent 
intensitat, però a tots), la crisi social que ens 
deixarà, també afectarà a tots els països del 
món. En aquest cas, afectarà més als pobres 
que als rics. 
El nostre país, Catalunya, estaria situat entre 
els països rics si mesurem el poder adquisitiu, 
la capacitat d’innovació, l’emprenedoria i la 
capacitat de crear riquesa. Però si mesurem la 
nostra capacitat de decisió institucional estem 
situats entre els països més pobres d’Europa. 
Que via impostos l’estat espanyol es quedi al 
voltant del 9% del nostre PIB, deixa en el zero 
absolut la nostra capacitat de decidir i ens 
posa a l’alçada de les nacions colonitzades.
Encara més, després que per l’aplicació del 
“Decreto de Alarma”, la Generalitat tingui 
menys capacitat de decisió que la Diputació 
(organisme que no elegim els ciutadans direc-
tament) i, en temps de crisi, el pitjor que pots 
fer és deixar la capacitat de decisió en mans 
d’altri. I si aquest “altri” ha demostrat amb es-
creix un odi visceral cap a Catalunya, el futur 
comença a ser més que negre.
Els ciutadans, però, tenim més capacitat de 
decisió que les institucions pròpies de Cata-
lunya. Cada dia prenem desenes de decisions 
personals que són intransferibles. Som nosal-
tres els que elegim quin periòdic comprem, 
quina ràdio escoltem, quina televisió veiem, a 
quina botiga comprem i quins productes ad-
quirim.
En això del consum, soc partidari del concep-
te “quilòmetre zero”. Si a l’hora de consumir 
ens mirem únicament la comoditat i el preu, 
tal vegada no estarem animant l’economia ca-
talana, sinó la madrilenya, la xinesa, l’ameri-
cana... que no són economies que creïn o con-
solidin llocs de treball a Catalunya.
A nivell alimentari, consumir productes de 
proximitat ens millora la salut i el medi am-
bient, però a nivell de vestit, de calçat, de tu-
risme i no diguem, de cultura, consumir pro-
ductes nostres, ens farà menys pobres i serem 
més feliços.
Si tornem a les peces de gènere de punt, a part 
de vestir molt millor, crearem llocs de treball a 
la Conca d’Òdena. Si enlloc d’anar a les grans 
superfícies a comprar verdures o carn, produ-
ïdes a l’altra banda del món, anem la botiga de 
la cantonada, als mercats setmanals, donarem 
vida als nostres pagesos i menjarem més sa i 
de temporada. 
A Catalunya tenim tota mena de productes 
de qualitat i molta gent preparada per pro-
duir-los. Només falta que ens declarem ena-
morats del nostre país i en dediquem a men-
jar-nos-el. 
Generarem prosperitat i llibertat, sense que 
vinguin els piolins a estomacar-nos. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Mengem-nos 
Catalunya

Passió per la sardana

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

H i ha persones que ge-
neren confiança i ple-
na admiració per la 
seva activitat. I ho fan 

sovint d’una forma prou modes-
ta, discreta, sense faramalles. Una 
d’elles podria ser Joaquim Bacar-
dit i Cabestany, el qual forma part 

de l’Agrupació Sardanista d’Igualada des del 1992 
i n’és president des de fa uns cinc anys. Hi vaig 
pensar un dilluns del darrer febrer a l’Ateneu, du-
rant una de les sessions d’Auga, que tenen la virtut 
d’omplir pràcticament l’aforament cada setmana 
del curs. En Bacardit s’hi trobava com a especta-
dor, i la sessió era una conferència del músic igua-
ladí Ignasi Vilanova Pàmies, de 41 anys, resident 
a Cabrils, cotitzat tenora professional en diferents 
cobles. Va fer-hi, sobre aquest instrument, una dis-
sertació apassionada, entenedora i suggestiva al-
hora, amb fragments musicals  en directe. De molt 
menut, als set o vuit anys, l’Ignasi ja va manifestar 
als seus pares un desig  innat que il·luminaria com 
un far la seva vida: volia aprendre a tocar la tenora. 
La tenora, o res. Aquesta precocitat no es va co-
mentar en la dissertació, però com que en sabem 
coses, ens plau donar-ho a conèixer. I mira que va 
costar de trobar-li el primer professor!  Igualada, 
tot i essent una ciutat rica en estudis musicals, no 
tenia cap mestre disponible especialitzat en aquell 
instrument.
En Vilanova, protagonista de la vetllada, i l’espec-
tador Bacardit, president de l’entitat sardanista 
igualadina, cadascú a la seva manera, són el reflex 
viu d’un sentiment, d’una passió. En aquesta intro-
ducció els uneixo tots dos. Durant la conferència 
vaig fer-me una pregunta: “¿què té la sardana que 
sigui capaç d’arribar tant al fons de les ànimes?” I 
tot seguit una altra: “¿i per què  es balla tan poc?”. 
Contrastos. Cal ser realistes. La sardana no és 
moda. En els jovenets no hi ha constància. Els qui 
comencen se’n cansen aviat. Penso que en un futur 
no llunyà es farà difícil assegurar-ne continuïtat. 
En canvi, tenim aquesta altra mostra de cultura 
popular, els castells,  torres humanes de valor i for-
ça, d’afrontar risc: grups actius, ben vius, amb crei-

xent presència tant de nois com de noies. En molts 
punts de la geografia catalana, ho acaparen tot: 
mitjans de comunicació, increment de les colles, 
concursos, sana rivalitat. Els castellers en general 
estan d’enhorabona. Els nostres morats d’Igualada 
també. Signes dels temps.
Tornem, però, a la sardana. En l’era digital i de l’au-
ge casteller, qui estimi la nostra dansa ha d’ésser 
una persona apassionada. Un exemple: Joaquim 
Bacardit, president de l’Agrupació. Ell i els col·la-
boradors, amb l’ajut econòmic del municipi, mal-
den per estimular durant l’any la presència sovinte-
jada de sardanistes en carrers i places. I mantenen 
la fidelitat d’organització  d’uns cursets setmanals, 
que voldrien ser d’aprenentatge i que són només 
testimonials –ja és molt– i refugi de nostàlgics. Cal 
no oblidar que, al llarg de la història, han existit 
quantitat de cobles locals i que diversos composi-
tors anoiencs  hi han deixat empremta de creadors. 
I que han existit, en conseqüència, bones colles 
sardanistes en èpoques glorioses. Igualada va ser 
el 1974 Ciutat Pubilla de la Sardana, amb Maria 
Teresa Farrés: de tots els noms que caldria citar  es-
crivim el seu, com a record i simbologia de tots els 
altres –ben notables-- que no hi caben.
Ah! En Bacardit em diu que no ha ballat mai sarda-
nes. No en sap. Mes la seva involucració, constant 
i eficaç, demostra que, si estimes de ple el que fas, 
no cal ser o haver-ne estat practicant. Cal només 
posar-hi cor. Sí, president Bacardit. No et cansis 
en la tasca. I afegeixo en veu baixa: “tens 71 anys 
i, per ballar-ne –no se sap mai–,  encar potser ets 
a temps d’aprendre’n”. 
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Les administracions públiques tenen sentit 
quan estan al servei de les persones. D’ací 
que la Generalitat endegués un procés de 
descentralització amb la Llei de Vegueri-

es que superava el concepte de província. Ara s’ha 
evidenciat l’encert d’aquesta decisió, quan a causa 
de la desescalada de la pandèmia, es va argumentar 
adequadament i tothom ho va entendre, que no era 
el mateix viure a la ciutat de Barcelona que a Caste-
llet i la Gornal.
Per no parlar de Vegueries es va fer servir el criteri 
de zona sanitària i així no entrar en una confron-
tació política amb l’estat, ancorat encara en la divi-
sió provincial. Però no es tracta d’una nova divisió 
territorial, sinó que lamentablement havien estat 
construïdes amb els criteris de les vegueries i enca-
ra no incloïen la vuitena, la del Penedès. Una llàs-
tima ja que aquesta és l’única creada per la pressió 
popular i aprovada dia 8 de febrer de 2017, quan el 
Parlament de Catalunya acordà la modificació de la 
Llei de Vegueries del 2010 i incloent en la nova uni-
tat territorial un gran part de l’Anoia, l’Alt Penedès, 
el Baix Penedès i el Garraf.
El govern de la Generalitat, no ha fet, ni tan sols 
endegat, el desplegament que per llei havia fixat la 
cambra legislativa catalana. Segurament atrafegada 
amb altres assumptes va deixar exhaurir el termini 
que finia el passat 20 de febrer. Els acord s’han de 
complir. El govern pot utilitzar el concepte de l’ara 
no toca com a recurs polític, però ha de respectar 
els acords que es prenen al Parlament. La situació 

PRO VEGUERIA PENEDÈS

El territori al servei de les persones

actual ni tan sols és funcional. Quan a la Conca 
d’Òdena es va produir aquesta emergència sanità-
ria extraordinària que s’ha patit per la pandèmia, 
els hospitals d’ajut van estar a Sant Cugat, Bellvitge 
i Tarragona.
No podem admetre que situacions com aquesta 
es tornin a produir. El problema no és si ara uns 
entren al mateix temps en la mateixa fase de de-
sescalada. Però és un exemple de com no es poden 
seguir fent les coses. Perquè l’organització d’aquest 
territori no només afecta el terreny sanitari. La ma-
teixa anòmala situació també afecta altres camps 
de molt impacte social. Per exemple l’escolar, el Pla 
Territorial Parcial i l’organització de la recuperació 
econòmica que s’haurà d’establir en el nou escenari 
post-COVID.
L’última proposta de Salut de noves mesures a Bar-
celona i de passar a la fase 1 del desconfinament l’Alt 
Penedès i el Garraf atenent les reclamacions fetes 
d’algunes administracions locals, no deixa de ser un 
reconeixement de que l’Alt Penedès i el Garraf no 
són de la regió metropolitana. Ara tota la Vegueria 
haurà entrat a la fase 1, l’Anoia avui mateix perquè 
està adscrita a la Catalunya Central i el Baix Pene-
dès de fa una setmana perquè està adscrit al Camp 
de Tarragona. Tanmateix estem lluny de la veritable 
solució, perquè l’esquarterament continua amb les 
greus afectacions que comporta per la gent d’aquest 
territori, i amb el paradigma feridor de Castellet i la 
Gornal, que té una part del poble en una demarca-
ció i un carrer més enllà d’una diferent.
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Per això exigim al govern de la Generalitat el des-
plegament immediat dels serveis i competències, 
determinant la seva ubicació entre les ciutats caps 
de comarca, com han vingut demanant repetida-
ment els seus Alcaldes i Presidents dels Consells 
Comarcals, la darrera vegada quan signaren la De-
claració del Congrés “La gestió del Territori de la 
Vegueria del Penedès, al servei de les persones” ce-
lebrat el passat 21 de febrer al Castell de Castellet.  

JOSEP M. CARRERAS

Visions del  futur

C ada vegada es fa més 
evident que un cop su-
perat el tràngol sanitari 
del coronavirus, la crisi 

econòmica que seguirà serà ca-
tastròfica, sense precedents en la 
societat industrial. Es parla del fi-

nal d’una era i el principi d’una altra, amb 
totes les incerteses que això comporta. 
Ningú dubta que la societat del futur serà 
ben diferent de la que hem conegut fins 
ara. Al meu entendre, hi ha dues possibi-
litats, que m’agradaria comentar. 
En primer lloc, hi ha la creença per part 
d’un sector de la població que creu que 
cal frenar el consum basat en la globalit-
zació i controlar el capitalisme desbocat 
d’aquests darrers temps. S’han trepitjat 
moltes ratlles vermelles. L’escalfament del 
planeta és un fet incontestable, la con-
taminació a tots nivells, la producció de 
residus que van a parar directament a 
la natura, la desforestació dels boscos.... 
Tots ells són conseqüència d’una forma 
de viure estressada, marcada pel guany 
immediat i sense tenir en compte les con-
seqüències a mitjà i llarg termini; una economia 
suïcida que pot ser “pa per avui i fam per demà”. 
Potser no cal anar a comprar els productes a l’altre 
extrem del món o fer les vacances als antípodes 
mentre hi ha tants productes i tants indrets  pro-
pers que  caldria afavorir. 

Però per altra banda, hi ha qui adverteix del con-
trari: la crisi del coronavirus pot comportar un 
increment encara més gran de les diferències so-
cials. Els economistes preveuen una desfeta que 
afectarà moltíssimes empreses, especialment les 
petites i mitjanes, que s’hauran de malvendre, 
tancar o absorbir per altres més grans. En con-

seqüència, la pèrdua de llocs de treball farà aug-
mentar les taxes d’atur fins a nivells insospitats. 
En previsió de la catàstrofe tothom s’adreça als 
governs en demanda d’ajuts. Però la majoria de 
governs són de recursos limitats i han de recórrer 
a instàncies superiors i hauran de demanar crè-

dits a qui realment té els fons necessaris per inici-
ar una nova economia.
Qui té aquests recursos es la gran banca, els grans 
holdings internacionals que controlen tant la pro-
ducció com la informació. I aquests no treballen 
“gratis et per amore”, inverteixen només allà on 
poden aconseguir els màxims beneficis possibles. 

És a dir, la riquesa s’anirà concentrant 
(més encara!) en poques mans i es farà 
més gran la fossa de separació entre rics i 
pobres. Com passa ja en molts països del 
tercer món, les classes socials poden ser 
només dues: els rics i els pobres. Segons 
aquest pronòstic, la situació pot arribar 
a ser dramàtica, fent realitat la cèlebre 
frase: “els rics seran més rics i els pobres 
cada cop més pobres”. 
Afegiu-hi encara el control de la infor-
mació per part de les grans empreses que 
irrompen en la nostra vida privada sen-
se que ens n’adonem... D’això caldrà par-
lar-ne també. 
No sé quina de les dues tendències pre-
dominarà en el futur. Confio i he cregut 
sempre en la força dels moviments popu-
lars, però també crec que les grans mul-

tinacionals de la producció i la informació no es 
quedaran de braços plegats si veuen perillar els 
seus interessos. En aquest cas, estaríem en mans 
d’una mena de dictadura amb capa democràtica 
que defensaria un liberalisme a ultrança. La pèr-
dua de llibertats i intimitat és un perill real. 
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La consellera igualadina Alba Vergés, anunciant la decisió, 
dimecres a la seu del departament de Salut. / GC

QUÈ COMPORTA LA FASE 1? 
QUÈ ES POT FER?

La Generalitat proposa que l’Anoia passi a Fase 1 el proper 
dilluns, però avui ho ha d’aprovar Madrid

Igualada

El Bruc, Masquefa i 
Cabrera, que depenen 

sanitàriament de la 
regió de Barcelona, 

quedarien fora

REDACCIÓ / LA VEU 

L a consellera de Salut, 
Alba Vergés, ha anunci-
at que demanarà al go-

vern espanyol que les regions 
sanitàries de Girona, Lleida i 
Catalunya Central -on estan 
inclosos 30 dels 33 municipis 
de l’Anoia- siguin les properes 
en avançar en el procés de des-
confinament per l’epidèmia de 
la COVID-19. D’aquesta ma-
nera, aquestes regions s’afegiri-
en a partir del proper dilluns a 
les que ja ho van fer la setmana 
passada. 
La decisió, però, depèn del go-
vern de Madrid i específica-
ment del ministre de Sanitat 
Salvador Illa, que ho ha d’anun-
ciar avui, però és d’esperar que, 
com va passar la setmana pas-
sada, la resposta sigui positiva.

No tota la comarca
De complir-se, l’Anoia passa-
ria a fase 1, però no tota la co-
marca. Els municipis del Bruc 
i Masquefa depenen sanitàri-
ament de Martorell, i la major 

part de Cabrera, de Sant Sa-
durní d’Anoia, que pertanyen a 
la regió sanitària de Barcelona, 
i en quedarien fora.
La consellera ha reiterat que la 
proposta de fer un desconfina-
ment gradual d’àmbit territori-
al a Catalunya del Govern de la 

Generalitat està basada en l’evi-
dència disponible i ajustada 
en base a un seguit de factors 
principals, com són la capacitat 
assistencial de cada regió, els 
factors de risc epidemiològic 
–bàsicament, la incidència de 
nous casos i la taxa reproduc-
tiva efectiva-, la mobilitat i la 
capacitat de diagnòstic i de se-
guiment de casos, des d’aques-
ta setmana molt més impulsa-
da amb la disposició de proves 
PRC a l’atenció primària. 

Veure els éssers estimats, as-
sistir a enterraments i sales 
de vetlla, comprar sense cita 
prèvia, seure en una terrassa 
o anar a l’església són algunes 
de les mesures que estaran 
permeses en els territoris que 
entrin dilluns a la fase 1.

Podré veure els meus éssers 
estimats?
Sí, llevat que sigui positiu 
per coronavirus o estigui en 
aïllament. No podrà visitar 
a persones grans o que per-
tanyin a un grup de risc, per 
ser més vulnerables a la Co-
vid-19.
Fins a quantes persones po-
dran reunir-se?
Es permeten reunions de fins 
a 10 persones. Hauran de 
mantenir la distància de se-
guretat de 2 metres i respec-
tar les normes d’higiene. Es 
podran fer les reunions tant 
a casa com al carrer.
Podré seure en una terrassa 
a prendre alguna cosa?
Sí, sempre que trobi lloc per 
fer-ho perquè només es po-
dran ocupar el 50% de les 
taules. Hi haurà d’haver una 
distància mínima de dos me-
tres entre les taules i els grups 
de clients no han de superar 
les deu persones. A més, cal-
drà desinfectar les taules en-
tre un client i un altre, i no 
es podran utilitzar cartes d’ús 
comú ni tovallons.
Quantes persones poden 

desplaçar-se en un mateix 
cotxe?
Els habitants d’un mateix do-
micili poden compartir un 
cotxe de fins a 9 places.
Quins canvis afectaran les 
botigues?
Tan sols podran obrir els co-
merços de menys de 400 me-
tres quadrats, igual que a la 
fase 0, però ja no serà neces-
sària la cita prèvia ni l’atenció 
individual. Les botigues per-
metran l’entrada de clients 
fins a un màxim del 30% del 
seu aforament, caldrà man-
tenir una distància de segu-
retat mínima de dos metres 
i s’haurà d’establir un horari 
d’atenció preferent a grans. A 
més, els comerciants hauran 
de desinfectar dues vegades a 
el dia el local.
Enterraments 
Es permetran les sales de vet-
lla però amb un màxim de 15 
persones si són a l’aire lliure i 
10 en llocs tancats
Es reactivaran els mercats?
Sí, tornarà l’activitat dels 
mercats a l’aire lliure a la via 
pública. Es limita al 25% el 
nombre de llocs habituals i 
l’afluència màxima permesa 
serà de la tercera part de l’afo-
rament.
Podré anar a l’església?
Sí, els llocs de culte obriran 
en la fase 1, però l’afluència 
de fidels es reduirà a un terç.
Puc sortir de la província?
No.

El comerç, preparat
Els ajuntaments i les associ-
acions de comerciants de la 
Conca ja treballen, units sota 
la campanya Conca Comerç, 
en el proper salt a la Fase 1. El 
lema general de la campanya és 
“Ara més que mai” i l’objectiu 
passa per estimular al màxim 
el consum de proximitat.
En aquestes primeres setma-
nes, s’ha difós per diferents vies 
la relació d’establiments que 

podien oferir-los serveis. Tam-
bé s’han dut a terme diferents 
cursos en línia gratuïts. 
La nova etapa portarà el sub 
lema “Ara més que mai, jo 
compro a casa”. I, com ja es 
va fer en la primera etapa, es 
distribuiran vinils amb aquest 
lema que els comerços podran 
lluir als seus aparadors, inten-
sificant accions de promoció 
del consum en establiments 

locals. 
Una de les principals accions, 
però, serà la posada en marxa 
el web concacomerç.cat, una 
plataforma on tothom podrà 
consultar el directori complet 
de comerços. També s’hi in-
clouran ofertes, promocions i 
una àmplia oferta de restaura-
ció, a banda d’un apartat amb 
actes culturals i comercials 
destacats.

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

professionals 
que ho feu possible



Marc Castells i els alcaldes i alcaldesses de la Conca, anunciant 
aquest dimecres la iniciativa. / AI
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Aliança per la Conca, 
formada pels set ajun-
taments de la Conca 

d’Òdena (Igualada, Montbui, 
Vilanova, Òdena, la Pobla, 
Jorba i Castellolí) repartiran 
la setmana vinent 14.000 mas-
caretes entre els majors de 65 
anys, que les rebran al seu do-
micili en un sobre al seu nom. 
Així ho ha indicat l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, qui 
ha explicat que “és un exem-
ple que set ajuntaments hagin 
actuat junts, i això ens ser-
virà per al futur amb l’Alian-
ça per la Conca, de manera 
que esdevingui un territori 
d’oportunitats, també amb la 
incorporació dels agents soci-
oeconòmics”.  
La setmana vinent també es 

L’Aliança per la Conca repartirà a domicili 14.000 mascaretes 
per a la gent gran

donaran a conèixer accions de 
caire econòmic per part dels 
set ajuntaments. “En la pit-
jor situació, hem pogut veure 
la millor versió de la Conca 
d’Òdena”, ha dit Castells, al 
mateix temps que els respon-
sables dels municipis afectats 
han volgut posar en valor el 
comportament cívic de la ciu-
tadania, “que ens ha permès 
entrar en una fase que s’apro-
pa molt al control d’aquesta 
epidèmia que ens ha tocat 
viure”. L’alcalde d’Igualada 
també ha mostrat l’agraïment 
a totes les persones, empreses, 
entitats i col·lectius que han 
tirat endavant iniciatives so-
lidàries i de col·laboració que 
han contribuït a fer una bona 
gestió d’una emergència molt 
complexa. Els alcaldes i al-
caldesses també han destacat 

que “la unitat amb què hem 
treballat les administracions 
locals és un exemple a seguir; 
el fet que set ajuntaments go-
vernants per cinc forces po-
lítiques diferents puguin fer 
aquest exercici d’unitat, de 
transparència, de comunica-
ció veraç i eficient, es tradueix 
en un dels instruments que 
ens servirà de cara al futur, 
que és l’Aliança per la Conca”. 
Marc Castells ha destacat que 
aquesta unitat dels ajunta-
ments amb els agents socials 
i econòmics ha de permetre 
que la Conca pugui afrontar 
l’emergència social i el procés 
de reactivació econòmica.

Bones dades sanitàries
Les dades que proporcionen 
les institucions sanitàries de 
la Conca són prou bones. 

Dels 211 llits disponibles a 
l’Hospital, n’hi ha 77 de lliu-
res, i únicament 23 persones 
hospitalitzades de Covid po-
sitiu, cinc d’elles a la UCI. Els 
serveis funeraris informen 
que la taxa de mortalitat és 
ja l’habitual, amb 10 perso-
nes mortes en la última set-

mana. “Hi ha casos positius, 
però molts quadres clínics no 
requereixen anar a l’hospital. 
L’única manera de resoldre el 
problema es fer tests de ma-
nera massiva, el que cal és no 
relaxar-nos, seria una mala 
decisió per al futur”, ha dit 
Marc Castells.

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

La Veu ja va apuntar a 
finals de març que hi po-
dia haver algun cas previ

Nou portal gratuït de 
venda de productes de 
comerç de l’Anoia

Concaprop és una iniciativa 
privada que sorgeix de la preo-
cupació pel petit comerç arran 
de la crisi econòmica provoca-
da pel coronavirus. Es tracta 
d’una web (concaprop.cat) al 
servei del comerç de l’Anoia to-
talment gratuïta, on cada esta-
bliment o persona pot oferir els 
seus productes i serveis. 
Cada venedor escull què vol 
publicar, a quin preu i quin mè-
tode de lliurament i cobrament 
vol utilitzar. És l’oportunitat de 
molts comerços de disposar 
d’un canal on-line de venda 
propi ja que els propietaris de 
la web no intervenen en les pu-
blicacions. La iniciativa és de 
l’Estudi de Disseny, Comuni-
cació i Webs Jordi Magaña.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Cap d’urgències de 
l’Hospital d’Igualada, 
Jordi Monedero, va dir 

ahir al programa Els Matins de 
TV3 que la Covid-19 ja podria 
haver estat a la Conca d’Òde-
na a finals del mes de gener. 
Segons va dir Monedero, el 
31 de gener hi havia un paci-
ent a l’Hospital d’Igualada que 
presentava quadre compatible 
amb la Covid-19 que va acabar 
morint.
Des del centre sanitari igua-
ladí han començat a revisar 
casos de pneumònia anteriors 
als primers casos que es van 
constatar amb proves durant el 

El Coronavirus ja era possiblement dins de 
l’Hospital d’Igualada a finals de gener

mes de març. Monedero afir-
ma que no es tenen proves se-
rològiques d’aquest pacient del 
31 de gener per determinar al 
100% que es tractava d’un cas 
de Coronavirus, però, tot i així, 
apunta que “després d’analitzar 
el TAC d’entrada a l’Hospital 
d’Igualada tot fa pensar que 
era un cas molt clar de corona-
virus”.
En l’entrevista al programa el 
cap d’urgències va comentar 
també que, en el seu moment, 
es va ser “massa taxatiu en apli-

car criteris epidemiològics per 
seguir l’evolució del virus, quan 
els criteris mèdics apuntaven 
que ja estàvem davant casos de 
Covid-19”.  
La Veu de l’Anoia ja va apun-
tar a finals de març que tenia 
coneixement, quan la Gene-
ralitat va citar erròniament un 

dinar de metges i infermeres 
de l’hospital com a origen del 
brot a la Conca, que feia dies 
que a dins de l’Hospital ja po-
dria existir algun cas de Coro-
navirus. La publicació d’aquest 
fet va provocar molt malestar 
al Departament de Salut de la 
Generalitat.
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Declaració institucional
Igualada per la reconstrucció

Declaració del Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada per expressar el seu 
compromís per sumar esforços da-
vant la crisi sanitària i l’etapa de re-
construcció social i econòmica que 
hem d’afrontar. 
La pandèmia del Covid-19 d’abast 
mundial ha colpejat la nostra ciu-
tat i la Conca d’Òdena amb molta 
duresa. L’emergència sanitària que 
estem vivint no té precedents en la 
història recent de la ciutat. La xifra 
de víctimes i contagis és molt alta. 
El coronavirus esperem que passi 
però ha deixat ferides obertes i ha 
canviat radicalment en dos mesos, 
la nostra societat.
Ens amenacen noves formes de 
vulnerabilitat i tenim el risc que 
augmentin i empitjorin les ja 
conegudes en l’àmbit sanitari i 
educatiu, de gènere, de les perso-
nes amb diversitat funcional; en el 
terreny migratori i laboral. No ens 
podem permetre anar cap enrere 
quant a drets i igualtat d’oportuni-
tats es refereix. La greu crisi eco-
nòmica que s’albira requereix de-
terminació i polítiques públiques 
valentes i coordinades per part 
dels governs. El camí estarà ple 
d’obstacles i serà llarg però afron-
tem el repte més important de la 
nostra generació; les decisions que 
prenem durant els propers mesos 
condicionaran la nostra societat 
durant les properes dècades.
A Igualada tenim la certesa i la 
convicció compartida que si unim 
esforços, per sobre de les nostres 
legítimes diferències ideològiques 
ens en sortirem amb les millors 
garanties. Ens hi juguem molt per 
l’avui, per demà i per demà passat. 
Sabem que ara més que mai hem 
de situar les persones i les seves 
necessitats en el centre de la nostra 
acció política. I a la nostra ciutat 
tenim la voluntat de fer-ho con-
juntament i de la mà de les entitats 
socials i econòmiques.
Iniciem una represa que requereix 
el millor de totes i tots nosaltres; 
perquè mai ens puguem penedir 
què no vam fer tot el què estava a 
les nostres mans. Enmig de la crisi 
sanitària i social ja s’albira el dia 
després i volem estar a l’altura com 
a servidores i servidors públics.
L’Ajuntament d’Igualada, a través 
del seu Plenari, expressa el seu 
compromís per assumir aquests 
nous reptes i fer-ho de la mà del 
teixit social i empresarial local. 
Aquesta declaració esdevé una 
primera pedra del que ha de ser 
un pacte local per la recuperació 
econòmica i social de la ciutat. A 
través d’aquest Ple, el primer Ple 
ordinari després de l’esclat de la 
crisi sanitària, adoptem els acords 
següents en forma de Declaració.
1. Expressem el nostre condol per 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada va celebrar 
aquest dimarts la sessió 

ordinària corresponent al mes 
de maig. Atesa les dimensions 
del Saló de Plens, el ple es va 
poder realitzar de manera pre-
sencial, respectant les mesures 
i distàncies de seguretat entre 
els 21 regidors. Els cinc grups 
municipals van fer una lectu-
ra conjunta d’una declaració 
institucional -veure en aquesta 
pàgina- en què expressen el seu 
compromís per sumar esforços 
davant la crisi sanitària i l’etapa 
de reconstrucció social i econò-
mica que cal d’afrontar. 

Acords del ple
Entre els acords que es van 
prendre cal destacar l’aprovació, 
per unanimitat, de les bases de 
les subvencions al foment de 
l’activitat econòmica, i ajuts per 
cursar estudis de grau i post-
grau, en aquest cas amb el vot 
favorable de l’equip de govern 
i Ciutadans i l’abstenció d’Es-

Unanimitat a l’Ajuntament per a 
sumar esforços contra la crisi

totes les víctimes del Covid-19 a la 
nostra ciutat i arreu. La situació de 
confinament i les mesures d’aïlla-
ment amb les que estem afrontant 
necessàriament aquesta pandèmia 
han impedit realitzar els comiats 
de les víctimes per les seves famí-
lies. Ens comprometem a celebrar 
un acte institucional de record 
quan les condicions sanitàries 
ho permetin i mostrem la nostra 
solidaritat amb les famílies de les 
víctimes. També volem expressar 
el suport a totes les persones con-
tagiades i desitjar-los una ràpida 
recuperació.
2. Expressem el nostre especial 
i més sincer agraïment a tots els 
professionals de la salut, als treba-
lladors i treballadores de la nete-
ja, dels cossos de seguretat, de les 
diferents administracions públi-
ques, de suport social i a la cura, 
del comerç i l’alimentació, de les 
farmàcies, del tanatori i de la resta 
de serveis bàsics que estan fent tot 
l’esforç per garantir el servei a la 
ciutadania.
3. Expressem el nostre agraïment 
a tots els equips humans de l’Ajun-
tament d’Igualada al capdavant 
dels serveis essencials i d’atenció a 
les persones vulnerables, als treba-
lladors i treballadores que, des dels
diferents departaments desenvo-
lupen les seves tasques a través del 
tele treball tot garantint l’activitat 
ordinària i als equips de manteni-
ment i neteja de l’espai públic.
4. Fem extensiu aquest agraïment 
a tota la ciutadania per la seva col-
laboració per aturar la propagació 
del virus, a partir del compliment 
de les mesures de confinament 
decretades. Valorem aquesta acti-
tud responsable i solidària davant 
d’aquesta situació de confinament, 
on totes les persones hem tingut 
un paper important. Amb un re-
coneixement destacat als nens i 
les nenes i les persones grans. La 
ciutadania d’Igualada i la Conca 
d’Òdena ha tingut un comporta-
ment exemplar.
5. Ens comprometem a impulsar 
polítiques d’emergència mitjan-
çant un gran acord de ciutat que 
contempli les mesures necessàries 
per a la recuperació social i econò-
mica perquè ningú quedi enrere. 
En aquesta estratègia compartida 
apel·lem al suport i a la necessària 
coordinació de les difrerents ad-
ministracions i governs per donar 
tota l’atenció necessària a Iguala-
da, la Conca d’Òdena i el conjunt 
de la comarca de l’Anoia.

Igualada, 12 de maig del 2020

Junts per Igualada - Esquerra 
Republicana - Igualada Som-hi - 
Poble Actiu - Ciutadans

querra, Igualada Som-hi i Poble 
Actiu.
El Ple també va aprovar, amb 
acord de tots els grups, el con-
veni amb l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya i l’Incasòl per 
promoure el desenvolupament 
d’habitatge amb protecció ofici-
al de lloguer. El projecte d’obres 
per a l’arranjament d’un tram 
de l’Anella Verda també va tirar 
endavant, en aquest cas amb el 
suport de Junts per Igualada i 
Igualada Som-hi i l’abstenció de 
la resta de grups. 
Es van aprovar per unanimitat 
tres mocions presentades per 
Junts per Igualada per una re-
cuperació socioeconòmica des 
de la proximitat, per l’aplicació 
d’una reducció de l’IVA en la 

prestació de serveis vinculats 
amb la pràctica de l’activitat fí-
sica i esportiva, i de suport al 
manifest del Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament 
de cooperació contra el Coro-
navirus. També va tirar enda-
vant amb el vot de tots els grups 
una moció de Ciutadans d’agra-
ïment a professionals que de-
senvolupen tasques per afrontar 
la crisi de la Covid-19. El Ple va 
rebutjar, en canvi, una moció 
de Poble Actiu per reduir en un 
25% la despesa en retribucions 
i indemnitzacions dels càrrecs 
polítics de l’Ajuntament. La pro-
posta va tenir els vots en contra 
de Junts per Igualada, Igualada 
Som-hi i Ciutadans i l’abstenció 
d’Esquerra Republicana.

 
 

 

 
 

Empresa líder en el sector del packaging busca: 
 
 

ADMINISTRATIU/VA COSTUMER SERVICE 
 
REQUERIM: 
-Formació de grau mig o equivalent. 
-Experiència prèvia en departament d’atenció al client, costumer service, comercial etc. 
-Idioma anglès  
 
FUNCIONS DEL LLOC: 
-Recepció de comandes de client i seguiment de les mateixes amb producció 
-Preparació i coordinació de comandes per producció  
-Tracte amb el client. 
-Control d’entregues i seguiments d’estocs. 
-Coordinació amb departament de qualitat per incidències de no qualitat respecte el client. 
-Preparació i coordinació de comandes entre companyies. 
 
S’OFEREIX: 
-Incorporació a empresa líder en el sector amb contracte laboral estable. 
 
Interessats enviar CV a: hr.igualada@graphicpkg.com - Referència: CService 
 
 

MAQUINISTA D’ENGOMADORA/PLEGADORA 
 

REQUERIM: 
 
Preferiblement experiència mínima de 3 anys en màquina engomadora �pus Bobst Experfold, Alpina, 
Jagenberg. Per treballs de engomat lineal alta velocitat, sistemes d’injecció/disc de cola HHS i amb 
alimentadors i recollidores automà�ques �pus Cartonpack.  
 
FUNCIONS DEL LLOC:  
 
-Realitzar  els canvis de formats i mantenir els objec�us de velocitat i produc�vitat 
-Responsable  de la ges�ó del equip de la màquina .  Carregador / recollidor 
-Responsable de la qualitat del producció de la seva línia. 
-Neteja i manteniment de la màquina. 
 
Interessats enviar CV a: hr.igualada@graphicpkg.com - Referència: Engomat 
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a l’assaig clínic
#JoEmCorono

Ara, si et passes a la
factura digital donarem

Digues adéu per sempre al paper i ajuda’ns a 
construir un món més solidari i sostenible.

La teva factura pot 
lluitar contra la COVID-19.

Quadre de places vacants del curs 2020-21 realitzat 
per l’associació “La Pública d’Igualada”, en base a les dades de la Generalitat.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Els pares de les escoles 
públiques d’Igualada 
consideren que el pas 

al sistema públic de l’escola de 
l’Ateneu Igualadí ha represen-
tat “un gran pas endavant” en 
apropar-se a aconseguir la ple-
na igualtat d’oportunitats a la 
ciutat per a escollir l’escola pú-
blica o bé la concertada. “Mal-
grat el passi de l’Ateneu a la 
xarxa pública, encara no estem 
al 50% respecte a la concerta-
da, que era una de les nostres 
reivindicacions, però estem 
contents perquè és un gran pas 
endavant”, ha explicat Bernat 
Ferrer, portaveu de l’associació 
“Escola Pública d’Igualada”, 
que aglutina totes les Ampa’s 
dels centres.
D’altra banda, l’any passat es 
va crear una nova línia a 4art 
curs al Garcia Fossas, i aquest 
any se’n fa un de nou a 6è de 
Primària a l’Emili Vallès. Gai-
rebé totes les escoles públi-
ques igualadines estan plenes 
d’alumnes, però a la concerta-

Els pares de l’escola pública d’Igualada denuncien 
la “sobreoferta” de l’escola concertada

da s’observen una gran quanti-
tat de places vacants a l’educa-
ció infantil i els primers quatre 
cursos de primària, com a con-
seqüència de la disminució de 
natalitat. “Les dades evidenci-
en que hi ha una sobreoferta 
d’escola concertada a Igualada. 
Ara hi ha moltes vacants, i es 
veu ben clar que qui té prou 
diners pot anar a escoles amb 
aules amb 16 alumnes a la clas-
se, i en canvi a la pública n’hi 
ha que estan per damunt de la 
ràtio. En termes de cohesió so-
cial, vehicular la situació per a 
que es destinin nens amb una 
certa situació social vulnerable 
cap a escoles concertades seria 
molt positiu, perquè les dades 
de places vacants per al proper 
curs fan mal als ulls”, explica 
Ferrer.
Per a l’Escola Pública d’Igua-
lada, “que la generalitat pagui 
el 100% del sou a un professor 
per a una classe amb 16 alum-
nes, quan n’hauria de tenir 
25, és un frau de llei”, però al 
mateix temps reconeixen que, 
ara que es parla de reduir els 

alumnes per classe en el pro-
per curs a causa de les mesu-
res de seguretat pel Covid-19, 
“podria ser que ara estiguessin 
més preparades les concerta-
des, però és injust”.
El problema són la manca 
d’espais que, en general, tenen 
les escoles públiques, tot i que 
n’hi ha de concertades amb el 
mateix problema. “Parlar del 

què passarà el setembre, és 
molt arriscat, però ara per ara, 
amb la dotació d’espais que hi 
ha, no és factible. El problema 
no és en el professorat, perquè 
n’hi ha, però en tema d’espais 
seria molt complicat. Hi ha es-
coles on no s’hi podrien posar 
ni barracons. A priori no som 
optimistes”, explica Bernat 
Ferrer.

Des de l’escola pública s’ha 
informat també de l’acord 
majoritari per a rebaixar la 
ràtio a P-3 “i això és positiu 
pedagògicament parlant, a 
l’igual que baixar les places de 
Necessitats Educatives Espe-
cials (NEE) a 2 per grup-clas-
se a tota la ciutat, que creiem 
que contribuirà a una escola-
rització més equilibrada”.



12  |  IGUALADA Divendres, 15 de maig de 2020

ERC també explica que 
“s’han suspès els plens 
i les comissions infor-

matives del Consell 
Comarcal des de fa tres 

mesos negant la veu 
dels diferents electes 

comarcals”

REDACCIÓ / LA VEU 

Les proves d’accés a la 
universitat (PAU, la Se-
lectivitat) amplien en 

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Anoia ha recordat 
aquesta setmana que, 
des que va començar 

la pandèmia del COVID-19, el 
Consell Comarcal no ha con-
vocat “ni un sol cop” al consell 
d’alcaldes, on s’integren tots els 
municipis de la comarca. ERC 
assegura que “ara més que mai 
cal treballar conjuntament, 
amb tots els municipis de l’Ano-
ia” i que “s’ha de donar veu als 
municipis afectats”. ERC també 
explica que “s’han suspès els 
plens i les comissions informa-
tives del Consell Comarcal des 
de fa tres mesos negant la veu 
dels diferents electes comarcals”
Esquerra Republicana de l’Ano-
ia exigeix que el Consell Comar-
cal convoqui el Consell d’Alcal-
des i Alcaldesses de la comarca, 
un òrgan que integra a tots els 
municipis del territori per tal 
“d’afrontar entre tots, de ma-
nera coordinada, i donant veu 
a tots els municipis en aquest 
moment d’extrema complexi-
tat”. Els republicans expliquen 
que “a moltes comarques s’ha 
convocat aquest consell d’alcal-
des i alcaldesses precisament 
amb la voluntat d’escoltar a tot-
hom i treballar conjuntament 
els reptes que venen arran de 
la pandèmia del coronavirus” 
i citen els exemples “del Bages, 
d’Osona, del Lluçanès, del Va-
llès Oriental, del Berguedà, del 
Gironès o del Pla d’Urgell”.

ERC exigeix al Consell Comarcal 
que convoqui el Consell d’Alcaldes

Som-hi demana que 
s’activi la taula per a la 
reconstrucció
REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup d’Igualada Som-
hi demana al govern 
que activi la taula so-

cial i la taula econòmica de la 
reconstrucció que va anunciar 
la setmana passada l’alcalde 
de la ciutat Marc Castells. La 
formació d’esquerres i progres-
sista celebra, també, que al Ple 
d’aquesta setmana els grups 
polítics hagin acordat i fet la 
lectura de la Declaració Insti-
tucional “Igualada per la Recu-
peració”, el que entenen que és 
un primer pas imprescindible 
per iniciar el treball conjunt.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “des del primer moment 
hem reclamat un acord de ciu-
tat i demanem que es posi en 
marxa. Fa dues setmanes vam 
presentar un Pla de 35 mesu-
res socials i econòmiques per 
afrontar la reconstrucció tot 
expressant la nostra voluntat 
d’acord. Per això el vam fer 
arribar al govern, a la resta 
de grups i a les entitats soci-
als i econòmiques de la ciu-
tat. Aquest document serà el 
nostre un punt de partida de 
participació a les taules de la 
reconstrucció”.
Cuadras considera que “les 
mesures que s’acabin acordant 
no han de ser les d’una for-
mació o les d’una altra, sinó 

Des d’Esquerra asseguren que 
“aquesta crisi no s’ha resolt, 
ans al contrari. Caldrà molta 
coordinació entre municipis 
en el marc comarcal per pren-
dre mesures que garanteixin 
un desconfinament sense risc 
de rebrots, així com també per 
pal·liar les conseqüències soci-
als i econòmiques del territori” 
i recalquen que “el Consell d’Al-
caldes i Alcaldesses és, precisa-
ment, la millor eina per fer-ho, 
no entenem per què se’n pres-

cindeix en lloc d’impulsar-ho 
com estan fent a la resta del 
país”. 

Cap plenari
Paral·lelament els republicans 
també expliquen que “des de 
fa tres mesos que el govern del 
Consell Comarcal no ha convo-
cat cap ple ni cap comissió in-
formativa” i asseguren que “hi 
ha els mecanismes telemàtics 
suficients i més que evidents 
per poder reactivar l’activitat 
del Consell. Som conscients que 
al principi aquesta pandèmia va 
estressar les institucions, però ja 
han passat moltes setmanes i cal 
recuperar l’activitat del Consell 
com ja han fet la majoria dels 
ajuntaments. Ara és l’hora de 
treballar en conjunt, cooperant, 
i no cadascú pel seu compte ig-
norant als alcaldes i alcaldesses 
de la comarca”.
 

que han de ser les de la ciutat. 
En aquestes taules no hem de 
competir, sinó que hem de 
compartir i oferir”. Igualada 
Som-hi demana que el govern 
“expliqui quin serà el calendari 
de treball que tindran aquestes 
taules i que serveixin per donar 
una resposta a la ciutadania 
perquè ningú quedi enrere”.
Des de Som-hi reclamen que 
aquest treball tingui una co-
ordinació amb el que es faci a 
la Conca: “Un dels intangibles 
que queda d’aquestes setmanes 
de gestió de la pandèmia ha si-
gut el treball de consens de la 
Conca d’Òdena, no només dels 
seus alcaldes sinó que també 
dels regidors de les diferents 
àrees. S’ha fet més Conca que 
mai i volem que això encara 
vagi a més”.
La regidora Montse Montaña, 
destaca que “cal fer un agraï-
ment a la ciutadania d’Igualada 
i de la Conca que ha viscut amb 
molta pressió aquestes darreres 
setmanes, amb preocupació i 
incerteses i en molts casos amb 
dol i tristesa. El comportament 
de la ciutadania ha estat exem-
plar i també el de tots els pro-
fessionals dels diferents serveis 
bàsics”. Som-hi, com la resta de 
grups de l’Ajuntament, també 
s’han compromès a estudiar les 
retribucions i, si és necessari, 
ajustar-les per dotar econòmi-
cament les diferents mesures.

La Selectivitat es farà al Campus, però també en instituts
aquesta convocatòria el nom-
bre de seus on es realitzaran 
les proves arran de la crisi 
del coronavirus per assegu-
rar la distància de seguretat 
entre l’alumnat que ha de fer 
els exàmens. El Departament 
d’Empresa i Coneixement i el 
d’Educació ha acordat posar 
a disposició del Consell In-
teruniversitari de Catalunya 
(CIC) els centres de secundà-
ria, tant públics com concer-
tats, per ampliar els espais i 
poder complir així les mesu-

res decretades per les auto-
ritats sanitàries, però també 
per reduir els desplaçaments. 
D’aquesta manera, s’amplia-
ran espais, seus i poblacions, 
entre elles les d’Igualada. Fins 
ara, la selectivitat –que es farà 
els dies 7, 8 i 9 de juliol després 
que la pandèmia hagi obligat 
a retardar--ne la celebració– 
es realitzava majoritàriament 
en seus universitàries, com al 
Campus d’Igualada.
Actualment es treballa en la 
definició d’un nou mapa de 

realització de les PAU, però 
el fet que s’habilitin instituts 
no voldrà dir que cada alum-
ne s’examinarà al seu centre 
d’estudi, “sinó que es treballa 
amb la finalitat de distribuir 
l’alumnat prioritzant criteris 
de proximitat”. 
Segons la Generalitat, això 
pot significar que en alguns 
casos caldrà continuar fent 
algun desplaçament, però 
“molt més curt del que és ha-
bitual respecte a edicions an-
teriors”. Des del govern català 

s’insistia que la nova distri-
bució territorial anirà acom-
panyada de totes les altres 
mesures que les autoritats 
sanitàries estableixen “i que 
siguin vigents en el moment 
de la realització de les PAU”. 
El calendari es manté ara per 
ara a principi de juliol, però 
el CIC assegurava ahir que 
continuarà estant amatent al 
desenvolupament i la conten-
ció de la pandèmia per asse-
gurar la seguretat de tots els 
participants. 

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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El tast dels vins té tres 
fases: visual, olfactiva, 

i gustativa, tot i que 
també intervé un quart 

sentit: el tacte

  | 13Divendres, 15 de maig de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

D e vegades es pensa 
que el coneixement 
de el vi és només cosa 

de per grans experts o somme-
liers, però no és així, qualsevol 
pot gaudir i al seu torn analit-
zar les sensacions que aquest 
ens produeix en degustar-lo. 
Tan sols cal afinar els cinc sen-
tits, bé, millor dit tres sentits 
en concret: La vista, l’olfacte i 
el gust. 

Fase visual
Destapem i servim el vi (po-
quet). Primer, olorar el suro. 
Agafem la copa, preferible-
ment per la tija o la base, així 
no escalfem el vi. Inclinem la 
copa (uns 45º) sobre un fons 
blanc, per exemple, un full de 
paper on hi hagi algun text.
Primer observarem el color, 
ens donarà una idea de l’edat 
del vi. En general, en un vi 
negre, com més robí o cirera i 
brillant és el vi, més jove; si és 
més granat o teula tirant a ata-
ronjat, sol ser un vi més enve-
llit amb criança. En alguns ca-
sos ens serà difícil o impossible 
llegir el text que hi ha darrere 
de la copa, direm que és un vi 
de capa alta. Quan podem veu-
re clarament a través del vi di-
rem que és de capa baixa.
Mesurarem la densitat de el vi. 
A més densitat, més concen-
tració d’alcohol, més gradu-
ació. Si movem lleugerament 
el vi per la copa, observarem 
com cauen les llàgrimes de vi. 
A menor velocitat de caiguda, 
major densitat, més graduació 
alcohòlica.

Fase olfactiva
Sense agitar el vi, fiquem el nas 
i olorem. Primer localitzarem 

Com tastar un vi, fàcil i ràpid 

les aromes primàries, són els 
propis del raïm, de naturalesa 
fruiter o vegetal.
Agitem la copa lleugerament 
perquè el vi entri en contacte 
amb l’oxigen i desprengui més 
aromes, els secundaris, els que 
s’originen en la fermentació 
tant alcohòlica com malolàc-
tica, solen ser més nombrosos 
en vins joves.
Seguim agitant amb més ener-
gia per donar pas a les aromes 
terciaris. Coneguts com bu-
quet, són complicats d’endevi-
nar. Es desenvolupen durant i 
després de la criança de el vi i 
es classifiquen en diferents fa-
mílies (animal, vegetal, torre-
factes, fruits secs ...).

CAL PANTOMÈNIA CUINA PER A TU

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

SERVEI A DOMICILI SENSE CAP MENA DE COST.

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

ARA MÉS QUE MAI VOLEM ESTAR AL TEU COSTAT.
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JARDÍ A CASA!
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diumenge per 7,70€

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
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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
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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

 
Fase gustativa
L’atac són les primeres sensa-
cions que percebem quan el vi 
arriba a la boca. Amb la llengua 
el passem d’un costat a l’altre i 
tractem d’apreciar els quatre 
sabors bàsics: salat, dolç, àcid 
i amarg. Un vi rodó és aquell 
que aconsegueix l’equilibri per-
fecte entre tots quatre.
En segon lloc determinem la 
textura (definida amb adjectius 

com seda, vellut o setí), i aquí 
és on intervé el tacte. Notarem 
suavitat o untuositat com a 
factors positius, o astringència 
i rugositat com negatius.
Analitzarem en tercer lloc la 
via retronasal. Un cop empas-
sem el vi, expulsem l’aire pel 
nas. Si durant un temps perce-
bem les mateixes sensacions, 
direm que aquest vi és de llarga 
retronasal.
Finalment, destacarem quin fi-

nal ens ha deixat el vi. Pot ser 
tànnic, àcid, etc ... pot no tenir 
un final molt definit, fins i tot 
pot tenir un final poc agrada-
ble (brut). Segons la persistèn-
cia d’aquest final es pot parlar 
d’un vi curt (si dura menys de 
dos segons), mitjà, llarg, fins i 
tot molt llarg (entre nou i dotze 
segons).
Doncs ja ho teniu, a grans 
trets, així es realitza un tast. 
Fàcil, no? És un dir...



Cal estar alerta 
i si cal, denunciar.

Volem garantir que els establiments turístics són segurs en la pre-
venció de la COVID-19. Tindrem protocols per al sector turístic 
que també adoptarà la UE i que per tant compartiran els princi-
pals mercats emissors de Catalunya. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Estudi sobre l’impacte del teletreball: El 66% de les per-
sones estan satisfetes amb l’experiència i afirmen que la 
seva productivitat s’ha mantingut o, fins i tot, ha aug-
mentat @bsm_upf @UPFBarcelona @rbastidav

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Hem d’estar orgullosos de les 
entitats de recerca que tenim

economia i empresa Espai patrocinat per
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Covid-19: innovació tecnològica i social

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

SOBRE LA PANDÈMIA, 
ELS GOVERNANTS I LA BANCA

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

Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia

La pandèmia generada per la 
Covid-19 ha provocat una 
de les mesures més excepci-
onals que es poden decretar 

en una democràcia modera, això 
és la declaració d’estat alarma, cosa 
que va fer el govern espanyol el pas-
sat dia 14 de març mitjançant el Real 
Decret 463/2020. Estat excepcional 
que s’ha anat prorrogant, l’última 
pròrroga fins el proper dia 24 de 
maig. Això ha provocat una atura-
da general, multituds d’Erto’s i que 
moltes empreses i autònoms s’hagin 
vist obligats a tancar, amb les pèrdu-
es que tot això genera.

En aquesta situació el govern espa-
nyol ha dictat una sèrie de mesures, 
cap d’elles de condonació, sinó de 
pròrroga i/o moratòries, mesures 
que suposen, totes elles, des del meu 
punt de vista, una ajornament del 
problema però no una solució. 

M’explicaré:
S’han aprovat moratòries de préstecs 
sempre que es pugui justificar que 
s’han reduït els ingressos pel culpa 
de la pandèmia en uns determinats 
percentatges, però es tracta d’això, 
moratòries, es pot obtenir una re-
ducció de la quota però aquesta re-
ducció s’haurà de pagar en un futur i 
no sabem, ara per ara, ni els nostres 

governants ho saben, que ens depa-
ra el futur. Més aviat, seguint les in-
formacions l’esdevenidor no sembla 
gaire optimista. Però és que a més, 
durant els dos primers mesos, març 
i abril justificar documentalment la 
reducció ha estat força complicat 
donat el col·lapse que ha provocat 
l’allau d’expedients de regulació, de 
tal manera que les quotes s’han car-
regat al compte sense que l’interes-
sat hagi pogut tramitar la moratòria 
per no estar en possessió encara del 
certificat de cobrament de prestació 
expedit pel Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE).

Tot això amanit, amb les males pràc-
tiques que s’han donat en alguns ca-
sos, no tots, en que els Bancs, sovint 
funcionant com autòmats mecànics, 
continuen afegint a les refinança-
ments o pròrrogues generades per 
aquesta situació excepcional, sobre-
costos que en cap cas són accepta-
bles, com increments injustificats 
del tipus d’interès, exigència de ga-
ranties o avals addicionals i/o asse-
gurances obligatòries. És cert que, 
potser no ha estat pràctica generalit-
zada de totes les entitats financeres 
però sí d’algunes. 
Cal estar alerta amb aquestes pràcti-
ques i si cal, denunciar-les.  

La sentència del tribunal alemany sobre l’actuació del BCE és 
preocupant: tant des d’una perspectiva d’integració europea, 
d’independència política monetària, com també per l’estabilització 
de l’impacte pandèmia.  Solidaritat i determinació és el que cal ara.

Començo a escriure aquestes 
línies i són molts els pen-
saments que em venen al 
cap. Les darreres setmanes, 

la inesperada i desconeguda situació 
de confinament que estem vivint, pro-
vocada pel coronavirus SARS-CoV-2, 
fa que se’ns generin pors o sensació 
de vulnerabilitat: preocupació per la 
greu afectació a la nostra salut, ne-
guits per la situació de confinament, 
canvis radicals generats en el nostre 
dia a dia, sensació d’incertesa de com 
serà el futur, tant per la greu afecta-
ció econòmica que se’n esta derivant 
com per l’amenaça al nostre model de 
vida... Però altrament també són mol-
tes les iniciatives positives que aques-
ta pandèmia ha fet aflorar, tant per 
la part social com per la vessant més 
tecnològica. Són d’aquestes últimes 
de les quals m’agradaria parlar-vos, 
liderades tant per entitats de recerca 
públiques o privades, com per petites 
i mitjanes empreses. Totes elles estan 
treballant en nous desenvolupaments 
innovadors per a fer front a aquesta 
pandèmia.  

De les majors crisis sempre n’han sor-
tit les millors propostes, totes elles 
amb un nexe comú: la unió dels ciuta-
dans i institucions en la recerca d’una 
solució global. Investigadors d’arreu 
del món treballen a contrarellotge per 
trobar vacunes, teràpies i altres eines 
que ajudin a gestionar aquesta crisi 
sanitària internacional. A nivell mun-
dial, són més de 24.000 els treballs 
de recerca referenciats (en augment), 
que inclouen informació sobre el Co-
vid-19, però m’agradaria parlar-vos 
d’algunes  iniciatives solidaries que 
s’han dut a terme en l’àmbit territori-
al. Iniciativa com la que, sota el parai-
gua del projecte MALLA, agrupava a 
entitats i empreses de la comarca de 
l’Anoia, que han estat treballant en el 

desenvolupament de dispositius com 
mascaretes, viseres de protecció pels 
sanitaris, obreportes i moltes d’altres, 
aplicant tecnologies innovadores com 
la impressió 3D. 

Altres iniciatives rellevants han estat 
el desenvolupament, en un temps re-
cord, de respiradors per a les UCI dels 
hospitals, davant la previsió d’una sa-
turació de les mateixes i de la manca 
d’equips respiradors. Una d’aquestes 
iniciatives ha estat la liderada per l’ali-
ança entre el centre tecnològic LEI-
TAT, el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i l’empresa HP, juntament 
amb CatSalut a través del Consorci 
Sanitari de Terrassa i l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell. En un temps rècord 
ha dissenyat, desenvolupat i produït 
varies unitats de respiradors de cam-
panya fabricats amb tecnologia d’im-
pressió 3D, validats per la Agencia Es-
pañola del Medicamento, podent-se 
així distribuir per diversos hospitals. 
Paral·lelament, Leitat ha treballat en 
altres iniciatives, com ara el desenvo-
lupament de “splitters” o bifurcadors 
que permeten connectar més d’un pa-
cient a un únic respirador; la valida-
ció de kits de diagnòstic de Covid-19 
de diferents proveïdors, mitjançant el 
desenvolupament d’un mètode propi 
que permet comprendre la utilitat del 
kit en diferents moments de la malal-
tia; la millora de les màscares facials 
per utilitzar-les com a equips de pro-
tecció personal; la validació de tecno-
logies de descontaminació de la roba i 
equips de protecció personal, etc. 

Hem d’estar orgullosos de les entitats 
de recerca que tenim, així com de tan-
tes micro i petites empreses que en 
aquestes setmanes tan complicades, 
de forma altruista, han liderat inici-
atives, treballant a contrarellotge per 
ajudar en aquesta greu crisi sanitària 
que estem patint.   
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El president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, 
va destacar dilluns la 

necessitat de tenir “una aten-
ció especial per a la Conca 
d’Òdena”, una de les zones 
més afectades per la crisi de 
la Covid-19.
En una reunió telemàti-
ca amb els set alcaldes de la 
zona, el cap de l’Executiu ha 
remarcat que ara la tasca més 
important per part de la Ge-
neralitat és “saber prioritzar, 
en el pressupost i en les com-
petències que tenim, tant els 
sectors més afectats, com les 
zones geogràfiques més per-
judicades, i la Conca d’Òdena 
és la primera”.
El president ha insistit en la 
necessitat que “la Generali-
tat es pugui endeutar el que 
calgui per donar les respostes 
que siguin necessaris en els 
propers tres mesos”. “Cada 
lloc de treball que ara per-
dem ens costarà molt car en 
el futur, per tant, ara cal sal-

El President Torra admet que la Conca d’Òdena 
ha de tenir “una atenció especial”

var tots els llocs de treball que 
sigui possible”, ha declarat.  
Durant la reunió, Quim 
Torra ha agraït als alcaldes 
i alcaldesses de la Conca “el 
capteniment, la serenitat i el 
coratge” que han mostrat du-
rant tota la crisi, “donant la 
cara sempre i exigint tota la 
veritat”. “Heu estat un exem-
ple i un referent per a tot el 
país”, ha remarcat. També ha 
volgut agrair la tasca de tot el 
personal de l’Hospital d’Igua-
lada que, “en circumstàncies 

dificilíssimes, ha hagut de fer 
front a una situació que nin-
gú es podia imaginar”, i ha 
donat el condol per totes les 
víctimes que la Covid-19 ha 
causat a l’Anoia.
Malgrat la situació que s’ha 
viscut a la zona, el president 
Torra s’ha mostrat optimista 
perquè “tots els indicadors 
ens diuen que, tant a la Con-
ca com a l’Anoia en general, 
l’evolució en les últimes set-
manes és molt positiva”.
A la reunió hi han assistit 

els alcaldes d’Igualada, Marc 
Castells; de Castellolí, Joan 
Serra; de Santa Margarida de 
Montbui, Jesús Miguel Juárez; 
de Jorba, David Sànchez; de 
La Pobla de Claramunt, An-
toni Mabras; de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, i 
d’Òdena, Maria Sayavera. La 
trobada també ha comptat 
amb la participació del secre-
tari d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran, 
Miquel Àngel Escobar, i de la 
directora general d’Adminis-

tració Local, Rosa Vestit.
Aquesta setmana, els alcal-
des i alcaldesses han destacat 
que en la reunió de dilluns 
amb el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, li van 
traslladar el fet que “la Conca 
ha viscut d’una manera im-
pactant un episodi que ens ha 
afectat molt profundament i, 
per tant, requerim d’ajudes i 
plans especials que ens per-
metin tirar endavant els pro-
jectes que requereix el nostre 
territori de cara al futur”.

Més reunions
Els alcaldes han anunciat que 
celebraran noves reunions 
amb els principals responsa-
bles de les administracions 
catalanes i que ja s’han sol·lici-
tat trobades amb la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, 
Núria Marín, i amb la con-
sellera d’Empresa i Coneixe-
ment, Àngels Chacón. Ante-
riorment ja ho han fet amb 
la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i amb el vicepresident 
del Govern i conseller d’Eco-
nomia, Pere Aragonès.
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E l Consell Comarcal 
de l’Anoia considera 
indispensable que els 

infants que avui tenen beques 
menjador a través de targetes 
moneder, hi puguin seguir ac-
cedint durant tot l’estiu, man-
tenint d’aquesta manera el 
suport a les famílies més vul-
nerables de la comarca. 
En conseqüència, la vicepresi-
denta de l’Àrea de Serveis a les 
Persones del Consell, Carme 
Zaragoza, ha fet arribar una 
petició oficial al Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya perquè ampliï 
la vigència d’aquestes targetes 
moneder i continuïn essent 
operatives fins a l’inici del curs 
escolar 2020-2021.
Aquesta eina, que es va po-
sar en marxa al mes de març 
en resposta al confinament 
de la població per a frenar el 
Coronavirus, permet garan-
tir la correcta alimentació de 
tots els escolars que, en con-

El Consell demana mantenir les 
beques menjador també a l’estiu

Obsequi de Creu Roja a 
tots els seus voluntaris
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 8 
de maig, Dia Mundi-
al de la Creu Roja i la 

Mitja Lluna Roja, l’Assemblea 
Comarcal de l’Anoia va voler 
obsequiar a totes les persones 
voluntàries la seva dedicació 
i compromís durant aquests 
dies, amb un vídeo que recull 
la seva activitat.
Durant els dos últims mesos, i 
donada la situació d’emergèn-
cia sanitària l’entitat s’ha cen-
trat en garantir la cobertura 
de necessitats bàsiques a tots 
aquells col·lectius més desfa-
vorits, sobretot centrant-se 
en l’atenció a persones grans, 
sense xarxa familiar propera, 
fruit del confinament. 
La relació d’activitats en la 
que han pogut col·laborar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l teletreball, accedir als 
documents, carpetes i 
materials del despatx, 

poder controlar els processos 
a distància, gestionar els equips 
i les persones, la comptabilitat, 
els processos productius, la li-
mitació d’accés a les instal·laci-
ons, les vendes ... La crisi de la 
COVID 19 ha provocat que la 
majoria de processos i tasques 
habituals per a tots tipus d’em-
preses, comerços, despatxos i 
serveis hagi quedat alterat per 
les restriccions de la mobilitat i 
el confinament.
El grup de treball UEA LAB 
4.0, format per empreses, ex-
perts i actius tecnològics de la 
comarca, ha creat una Xarxa 
d’Assessors Tecnològics volun-
taris per tal de poder ajudar a 
totes les empreses, que, per la 
situació provocada pel coro-
navirus tenen problemes per 
mantenir la seva feina i les se-
ves tasques del dia a dia.
Així, totes aquelles empreses 
que tinguin algun problema 
per treballar amb normalitat 
o que la situació actual els im-
pedeixi desenvolupar les seves 
tasques, rutines i processos 

dicions normals, reben una 
beca per al servei de menja-
dor del seu centre educatiu. 
En aquests moments dispo-
sen, com a alternativa, d’una 
targeta que es pot utilitzar 
en supermercats i botigues 
d’alimentació. Són 1.800 les 
targetes que s’han distribuït a 
les famílies vulnerables de la 
comarca.
Des de l’ens comarcal es con-
sidera que l’ampliació de la 

seva vigència garantiria que 
les famílies de tots els infants 
beneficiaris puguin dispo-
sar d’un recurs absolutament 
necessari per a mantenir una 
correcta alimentació. 
A més, es recorda que la co-
marca de l’Anoia ha patit molt 
específicament els efectes de 
la pandèmia, sobretot a par-
tir del brot i el confinament 
perimetral de de la Conca 
d’Òdena.

els nostres voluntaris han es-
tat: entrega de medicacions 
a domicili, entrega de lots 
d’alimentació bàsica, repar-
timent de material escolar, 
repartiment de kits d’higiene 
personal i de la Llar, reparti-
ment de joguines i atenció i 
seguiment telefònic, així com 
el repartiment de mascaretes 
al transport públic i a les resi-
dències de Gent Gran de la 
comarca.
A destacar de nou la Solidari-
tat de la comarca, donat que 
moltes persones s’han apro-
pat a Creu Roja per oferir el 
seu suport, tant pel que fa a 
donatius, com per a la realit-
zació de tasques voluntàries.
La Institució ja està treba-
llant en una estratègia que 
pugui donar resposta al nou 
escenari social.

habituals, siguin les que siguin, 
poden posar-se en contacte 
amb la UEA que analitzarà la 
situació i les necessitats i rebran 
l’assessorament d’un expert per 
trobar la millor solució a la seva 
necessitat. Igualment aquest 
grup d’assessors i experts estan 
a disposició de totes aquelles 
empreses i professionals que 
vulguin fer algun canvi o mi-
llora en el seu funcionament, 
processos o manera de treballar 
per tal de diversificar la seva 
activitat o fer la seva empresa 
més resistent a les necessitats i 
exigències d’aquest moment de 
crisi, en vistes a que es pugui 
allargar en el temps.
Des del grup UEA LAB 4.0 es 
fa una crida a totes les empre-
ses que necessitin un cop de mà 
que es posin en contacte amb 
l’entitat, però també a aquelles 

empreses i experts tecnològics 
que vulgin participar d’aques-
ta xarxa d’assessors per tal de 
donar un cop de mà al teixit 
empresarial de la comarca. Ho 
podeu fer a través d’aquest for-
mulari o també, tota empresa 
que estigui interessada pot con-
tactar amb la Unió Empresarial 
de l’Anoia, amb uea@uea.cat o 
al telèfon de l’entitat 938052292
Igualment des de l’entitat i amb 
la col·laboració d’aquests ex-
perts s’estan oferint sessions 
webinars per apropar eines i 
estratègies per facilitar la situa-
ció actual. El proper 18 de maig 
tindrà lloc una sessió amb la 
Directora General d’Indústria, 
Matilde Villarroya, per conèi-
xer les propostes i accions que 
ofereix la Generalitat a nivell de 
digitalització de les empreses, 
ajudes i propostes.

L’Anoia, en el projecte 
europeu Welcome 
d’acollida d’immigrants
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
participa en el projecte 
Welcome, finançat per 

la Unió Europea a través de 
fons Horitzó 2020 i que comp-
ta amb la implicació d’una de-
sena de socis del Regne Unit, 
Alemanya, Grècia, Galícia i 
Catalunya. Està liderat per 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) i, a Catalunya, rebrà 
assessorament tècnic de la Se-
cretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania de la Generalitat 
i tindrà el suport dels Ajunta-
ments de Terrassa i Cambrils i 
del Consell Comarcal.
La finalitat de la iniciativa és 
cercar solucions tecnològi-
ques (aplicacions mòbils o al-

tres eines virtuals immersives 
i de realitat augmentada), que 
puguin ajudar les persones 
immigrades, afavorint el seu 
procés d’acollida i d’inclusió 
al país. Les eines s’aplicaran en 
els àmbits de l’aprenentatge de 
la llengua, del coneixement de 
la societat catalana així com en 
la promoció de la seva inserció 
social i laboral.
El Servei de Primera Acollida 
del Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia de l’ens comarcal, aporta-
rà els coneixements adquirits 
en l’àmbit de les migracions 
al llarg de la seva trajectòria. 
Col·laborarà en les propostes 
de disseny i en la posada en 
funcionament al territori de les 
eines elaborades.

La UEA crea una Xarxa d’Assessors 
per a la digitalització de les empreses
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Parlem amb Josep Muñoz 
Ayala, gerent de Dep i 
més Igualada i Vilafran-

ca del Penedès, sobre com ha 
afectat aquesta crisi sanitària 
de la Covid-19 i com afronten 
el futur el centres d’estètica i 
depilació com els seus. 

Durant aquests dos mesos i 
mig de confinament el vostre 
establiment ha estat tancat 
o heu pogut fer algun tipus 
d’atenció als clients?
Hem estat tancats. Només es 
poden fer serveis de perru-
queria a domicili a persones 
grans o mobilitat reduïda. En-
cara que estem al mateix gremi 
que la perruqueria, segons la 
llei no som de primera neces-
sitat. 
Actualment en quina situa-
ció d’obertura us trobeu? Els 
vostres clients han de dema-
nar cita prèvia per poder ser 
atesos?
Actualment estem atenent als 
nostres clients amb cita prèvia 

i oferim tots els nostres serveis 
menys el solàrium. Esperem 
que en la propera fase ja po-
dem atendre la depilació sense 
cita.
Quin tipus de mesures de se-
guretat heu de prendre vos-
altres, com a treballadors, 
per atendre els vostres clients 
amb tota seguretat?
Nosaltres com a treballadors 
estem atenent amb mascareta, 
visera protectora i guants se-
gons el servei. Hem col·locat 
mampares de protecció a la 
recepció, a les manicures i als 
serveis de facial, a part de la 
utilització de gels i sabons bac-
tericides. 
Per altra banda tenim el pro-
tocol per als clients que consta 
de desinfecció de mans i calçat 
a l’entrada, neteja de la cabi-
na després de cada client i tot 
el material de depilació 100% 
d’un sol ús com ja fa molt 
temps que hi treballem.
I quin tipus de mesures de 
seguretat demaneu als clients 
que tinguin en compte?
Quan vàrem obrir el dia 4 i 

donàvem cita per telèfon in-
formàvem als clients que era 
obligatori venir al centre amb 
mascareta i guants, però se-
gons els experts ara el guants 
són contraproduents. Aquesta 
setmana només demanem la 
mascareta.
Estructuralment, heu hagut 
de fer modificacions a l’espai 
on treballeu? Quines mesures 
sanitàries aplicareu als diver-
sos espais?
Estructuralment poques, les 
mampares comentades abans, 
ja que nosaltres treballem en 
cabines i podem garantir la 
separació dels clients. El nos-
tre centre disposa de quatre 
cabines de depilació, una per a 
manicures i pedicures, una per 
a tractaments facials i una altra 
per a massatges i tractaments 
corporals. La neteja de cada 
cabina després de cada servei 
i segons recomanacions minis-

Parlem amb Josep Muñoz, gerent de Dep i més a Igualada i Vilafranca del Penedès

“A Dep i més oferim els nostres serveis amb totes les 
mesures de seguretat necessàries”

terials, netejar les àrees comu-
nes dos cops al dia.
Consideres que heu rebut 
una bona informació sobre 
com s’ha de treballar durant 
aquestes fases d’obertura del 
confinament?
No gaire, la informació per part 
del govern Espanyol va arribar 
buida de contingut tant en el 
tema de l’obertura com en els 
protocols de treball, protecció 
dels treballadors, clients i com 
es podien desfer els ERTO. A 
part, el problema d’aconseguir 
els EPIS que estaven esgotats a 
tots els distribuïdors. Per sort 
al llarg de la setmana el gremi 
va dissenyar un protocol per 
poder atendre amb garanties i 
es van anar aclarint la resta de 
temes.   
Els vostres tractaments com-
porten treballar a una distàn-
cia molt propera amb el cos 
de les persones, justament 

allò contrari al que es reco-
mana. Creus que canviarà en 
un futur la manera de treba-
llar o tot retornarà a la nor-
malitat?
Jo crec que no canviarà i espero 
que en un parell de mesos tot 
torni a la normalitat.
Aquests primers dies d’ober-
tura, quina ha estat la respos-
ta del client? Heu tingut bona 
afluència?
La resposta ha estat bona i el 
telèfon els primers dies era un 
no parar per donar cites.
El fet de poder atendre menys 
persones per haver d’espaiar 
les visites, farà encarir els ser-
veis?
En un principi no. Si això 
s’allargués més de dos mesos 
o haguéssim d’endurir les me-
sures de seguretat aportant 
nosaltres els EPIS als clients, 
llavors haurem de fer alguns 
canvis. Però de moment no.

Gràcies per con�ar en nosaltres

 Fins a canvi de fase treballarem amb cita prèvia.
*serà obligatori assistència amb mascareta i respectar 

les mesures de seguretat del centre.
Centre

d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Estem oberts!*

Passeig Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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El Silenci d’un Crit, de l’Escola Pia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es escoles igualadines 
Mowgli i Escola Pia 
han estat guardonades 

aquesta setmana amb el premi 
Baldiri Reixac, que es lliura-
ran el 7 de juny a Barcelona.
El premi Baldiri Escola reco-
neix l’Escola Mowgli com a 
“centre educatiu apassionat, 
innovador i compromès”. El 
premi ha estat de la categoria 
Escola en el curs 2019-2020. 
Es tracta d’uns premis als que 
es presenten cada any escoles, 
zones escolars rurals (ZER), 
instituts, llars d’infants, cen-
tres de formació d’adults, es-
coles de música, d’art o arts es-
cèniques, i escoles d’educació 
especial d’arreu dels territoris 
de parla catalana.
Aquests premis valoren l’orga-
nització i la gestió educativa: 
centres integradors i inclusius 
amb implicació i presència 
dels diferents actors en el dia 
a dia del centre. També l’ús 
i aplicació de metodologies 
inspiradores i actives d’apre-
nentatge que posin l’alumnat 
al centre de l’acció educativa. 
Posen en relleu el pes de la 
cocreació, la cooperació i la 
implicació amb la comunitat 
educativa i l’entorn, així com 
amb l’establiment d’aliances 
amb altres institucions, i tam-
bé té molt en compte la pre-
sència de la cultura les arts i la 
llengua catalana dins el centre.
Els Premis Balidri estan orga-
nitzats per la Fundació Carulla 
i busquen reconèixer l’empen-
ta i la innovació de mestres, 
agents culturals i alumnes 
que treballen amb passió per 
l’educació. Cada any, Els Bal-
diri impulsen idees i projec-
tes artístics i pedagògics que 

Escola Pia i Mowgli, guardonades 
amb el premi Baldiri Reixac

Gairebé 70.000 visites 
domiciliàries i telemàti-
ques de l’ICS a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls professionals d’aten-
ció primària de l’Ins-
titut Català de la Salut 

a l’Anoia han fet 4.150 visites 
domiciliàries, 49.330 visites te-
lefòniques, i 15.420 visites vir-
tuals, durant l’estat d’alarma. El 
descens de les visites presenci-
als ha estat del 52,90% respecte 
el mateix període 2019.
Aquestes xifres tripliquen l’ac-
tivitat habitual i s’expliquen 
a partir de la situació actual 
en què l’atenció presencial als 
centres d’atenció primària i 
consultoris locals s’ha reduït al 
màxim i ha baixat un 58%. Els 
canvis són fruit de l’adaptació 
que els professionals d’atenció 
primària han fet per fer front 
a l’epidèmia, reorganitzant-se i
oferint la millor assistència a 
la ciutadania en què l’atenció 
telemàtica ha superat  l’atenció 
presencial.
Les visites domiciliàries, les 
consultes telefòniques i a través 
de l’eConsulta donen resposta a 
les recomanacions de no des-
plaçar-se als centres d’atenció 
primària per evitar al màxim el 
trànsit de persones a aquestes 
instal·lacions com a mesura de 
prevenció per evitar la trans-

introdueixen la cultura i nous 
aprenentatges a l’aula.
Tota la comunitat educativa i 
familiar que conforma la Fun-
dació Escola Mowgli celebra 
aquest premi “que reconeix 
una tasca i una implicació, i 
una manera de treballar que 
els defineix i els caracteritza”. 
Aquest guardó els encoratja a 
“seguir treballant per un mo-
del d’escola molt vivencial, ac-
tiva i creativa, que posa l’alum-
ne al centre de l’aprenentatge, 
que dona importància a les 
tradicions i cultura pròpies i 
amb la mirada posada al món, 
apostant per una escola fami-
liar i propera”. 

Imatge del projecte 
de l’Escola Mowgli.

El Silenci d’un Crit
En el cas de l’Escola Pia, ha 
estat premiat el projecte “El 
Silenci d’un crit”, dins de la ca-
tegoria “Baldiri Experiències”.
És un projecte realitzat amb 
alumnes de 3r d’ESO i 6è de 
primària i dirigit per la docent 
Montse Basart i amb el suport 
de l’AFA i l’Ajuntament d’Igua-
lada. Aquest projecte educatiu 
i artístic “és el resultat de tre-
ballar i investigar les violènci-
es que hi ha a la nostra societat 
i que s’han identificat com a 
habituals”.
L’objectiu, expliquen des de 
l’escola, “ha estat crear, a tra-
vés de les Arts Escèniques, 
un camí cap a l’alliberament, 
la denúncia, la reflexió indi-
vidual i col·lectiva, utilitzant 
l’art com a llenguatge per a 
preguntar-nos sobre la nostra 
realitat i activar el diàleg per a 
crear el futur que volem, cre-
ant una Acció Artística per tal 
de visibilitat situacions quoti-
dianes de violència en tots els 
àmbits (estereotips, racisme, 
assetjament escolar, violència 
verbal, gènere...)”. El dia 30 de 
gener es va estrenar al Teatre 
de l’Ateneu.

missió i propagació del virus. 
En paral·lel, els professionals es 
desplacen al domicili per aten-
dre les malalties cròniques i les 
persones amb COVID-19.

Evitar els desplaçaments
Evitar els desplaçaments in-
necessaris als CAP és bàsic i 
abans de fer-ho es recomana 
utilitzar les alternatives no pre-
sencials: telèfon, eConsulta i 
videoconsulta. 
El format de videoconsulta 
permetrà als professionals de 
medicina i infermeria visitar 
els pacients a distància i es 
perfila com una tendència que 
adquirirà més protagonisme a 
partir d’ara, de la mateixa ma-
nera que es promourà un ma-
jor ús del telèfon i de l’eina de 
l’eConsulta. 
Els professionals de medicina 
i d’infermeria tenen disponi-
ble la videoconsulta a través 
de l’estació clínica de treball 
(ECAP), cosa que permet que 
els usuaris puguin connectar 
a través d’un dispositiu mò-
bil o ordinador i facin el se-
guiment de la seva malaltia 
sense haver de desplaçar-se 
al centre d’atenció primària 
sense que sigui indispensable 
l’atenció presencial. 
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D emà dissabte 16 de 
maig la UPC Man-
resa, juntament amb 

la resta d’universitats presents 
a Manresa, obre de nou les 
portes de manera telemàtica 
per donar a conèixer els estu-
dis, les sortides professionals i 
les instal·lacions de la Univer-
sitat al futur estudiantat uni-
versitari. 
Aquesta serà la segona jorna-
da de portes obertes en format 
virtual que fa la UPC Manresa 
(la primera va ser el 24 d’abril) 
degut a l’estat d’alerta sanitària 
pel COVID-19, que ha obli-
gat a suspendre les jornades 
de portes obertes presencials 
previstes.
La jornada, prevista inicial-
ment per al 25 d’abril passat, 
tenia com a objectiu obrir les 
portes dels centres universita-
ris del Campus de Manresa, de 
la Biblioteca del Campus Uni-
versitari de Manresa (BCUM) 
i de la Residencia Università-
ria, per rebre la visita del fu-
tur estudiantat interessat en la 
oferta universitària de la capi-
tal del Bages.
La situació provocada pel CO-
VID-19 genera certa angoixa 
als estudiants que han d’acce-
dir a la universitat el pròxim 
curs i a les seves famílies. Com 
a universitat pública i referent 
en el camp de l’enginyeria, la 
UPC Manresa ha tingut clar 
que havia de posar els mit-
jans tecnològics necessaris per 
arribar a aquestes persones i 
oferir-los la informació pràc-
ticament igual que si la jorna-
da fos presencial, aconseguint 
així que aquestes persones 
puguin conèixer el centre uni-
versitari de manera virtual i 
parlant amb algú que els doni 
resposta als seus dubtes.
Les persones interessades en 
aquesta jornada s’han d’ins-
criure prèviament. Cada 
centre docent es posarà en 
contacte amb elles per donar 
la informació necessària per 
poder accedir a unes trobades 
virtuals.
Seguint la mateixa filosofia de 
les jornades de portes ober-
tes presencials,  les sessions 
s’iniciaran amb una primera 
trobada en què Rosa Giralt, 
sotsdirectora de Comunicació 
i Estudiantat de l’Escola Poli-
tècnica Superior d’Enginyeria 
de Manresa (EPSEM), que 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a situació que ens ha 
portat a viure la pan-
dèmia del Coronavirus 

ha canviat alguns dels hàbits 
de la societat, com és la mane-
ra de comprar. La Covid19 ha 
mostrat a la població el model 
de la compra online i l’oportu-
nitat que ens ofereix. Precisa-
ment, les oportunitats que ens 
aporta l’eCommerce davant el 
Covid19 va ser el tema tractat 
en una nova edició dels Webi-
narsUEA. 
La sessió online va anar a càrrec 
de Llorenç Palomas, responsa-
ble de Marketing de Doofinder 
(empresa SaaS que presta servei 
a 5000 eCommerce), propietari 
de esdeMarketing.com, mentor 
d’startups en diverses organit-
zacions, 15 anys d’experiència 
en eCommerce.
L’estat d’alarma i el confinament 
ha fet que moltes persones s’ha-
gin iniciat en el món de la com-
pra online, disparant els índex 
de vendes a través d’Internet. 
Així ho explicava Llorenç Palo-
mas qui afirmava que “tot i no 
saber encara si aquesta tendèn-
cia es mantindrà, no hi ha dub-
te que els consumidors no tor-
naran a ser els mateixos després 
del període de confinament”.
Les compres online i els tipus 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia organitza per 
al proper dilluns 25 de 

maig, el 1r networking virtual, 
obert a empreses i autònoms, 
tant de la comarca com de 
fora, que hi vulguin partici-
par. En aquest sentit, donada 
la situació actual generada per 
la COVID-19 –sobretot també 
pel que fa a la restricció dels 
desplaçaments-, es fa palesa la 
necessitat de cercar nous con-
tactes d’una forma diferent a 
com ho fèiem fins ara.
La sessió virtual -que ani-
rà a càrrec de l’experta en 
networking, Rosaura Alas-
truey- té per objectiu ajudar 
i amplicar la xarxa de con-
tactes que totes les empreses 
tenen en l’actualitat. Sota el 
títol “Confinats i connectats” 
aquesta sessió online i interac-
tiva permetrà que les empreses 

El 25 de maig, la UEA organitza el 
primer Networking Virtual

es relacionin a través d’aquesta 
pràctica tan estesa en el món 
empresarial: el networking, un 
anglicisme que fa referència a 
aquesta activitat i que reuneix 
a professionals per formar re-
lacions empresarials, desenvo-
lupar noves línies de negoci, 
crear sinergies, compartir in-
formació i buscar clients.

Es donaran 5€ de cada ins-
cripció a #joemcorono
El networking tindrà lloc el 25 
de maig, de 15h a 18h a tra-

vés de la plataforma zoom. La 
data límit d’inscripció és el 20 
de maig. Tanmateix, els ins-
crits i inscrites rebran amb an-
telació, un e-mail amb les ins-
truccions del funcionament 
del networking.
El preu d’aquesta sessió és de 
15€ (IVA inclòs) per als socis 
i sòcies de l’entitat empresari-
al; i per als no socis/es, de 20€ 
(IVA inclòs). Es donaran 5€ 
de cada inscripció al projecte 
#joemcorono, una iniciativa 
solidària per contribuir i re-
captar fons per a la investiga-
ció en la lluita contra la pan-
dèmia del coronavirus a curt i 
llarg termini, liderada per l’in-
vestigador, Oriol Mitjà. Des de 
la UEA es convida a tothom a 
connectar, cooperar, col·labo-
rar i crear sinergies amb dife-
rents sectors econòmics. 
Per a inscriure’s: 
https://bit.ly/2yUi6Pv

Demà, nova jornada de 
portes obertes virtuals 
a la UPC Manresa

parlarà via telemàtica amb 
les persones inscrites sobre 
el centre docent en general i 
donarà informació d’interès 
per al futur estudiantat. Poste-
riorment, les persones inte-
ressades podran accedir a les 
trobades dels diferents graus i 
màsters universitaris, durant 
les quals rebran informació 
concreta de cada estudi i po-
dran interactuar amb la perso-
na que els informi per resoldre 
els dubtes que tinguin.
Aquestes sessions informati-
ves virtuals permetran al futur 
estudiantat, així com als tutors, 
tutores i familiars, conèixer els 
estudis i resoldre dubtes so-
bre els graus o màsters que els 
interessen i les seves sortides 
professionals, a més de rebre 
informació complementària 
sobre la vida universitària, la 
mobilitat internacional o les 
pràctiques en empreses,  entre 
d’altres qüestions.
Amb aquesta jornada es pre-
tén que les persones interes-
sades en les titulacions uni-
versitàries que s’imparteixen a 
Manresa tinguin accés a la ma-
teixa informació que tindrien 
si assistissin a una jornada de 
portes obertes presencial. Pel 
que fa a la visita de les instal-
lacions, la jornada virtual ofe-
reix vídeos de l’Escola i de la 
biblioteca que compten amb 
la participació d’estudiants de 
la UPC, en els quals es veuen 
alguns dels espais de la UPC 
Manresa, de la BCUM i de la 
Residència Universitària.
La del dia 16 serà la tercera 
jornada de la UPC Manresa. 
A la primera, que es va fer de 
manera presencial el 12 de fe-
brer, hi van assistir unes 260 
persones, i a la segona, la del 
24 d’abril (la primera en for-
mat virtual) s’hi van inscriure 
130 persones. 

Futures jornades
També s’havien previst jorna-
des de portes obertes presen-
cials per donar a conèixer la 
UPC Manresa per al mes de 
juny, les quals, en funció de 
l’estat d’alerta i de les fases de 
desconfinament, segurament 
es faran també de manera vir-
tual. En funció del calendari 
definitiu de les proves d’accés 
a la universitat i de la preins-
cripció universitària,  es po-
dria programar una altra jor-
nada de portes obertes durant 
el mes de juliol.    

El comerç electrònic i les noves 
oportunitats, nou Webinar de la UEA

de productes més venuts en 
temps de Covid19 al nostre 
país ha seguit el mateix patró 
que altres països, com Itàlia. 
Segons Palomas, “en funció de 
l’evolució de la pandèmia les 
necessitats dels consumidors 
han anat canviant”, des de l’ali-
mentació, la farmàcia, les mas-
cotes i l’esport ens les primeres 
setmanes de l’estat de l’alarma, a 
articles que no són de primera 
necessitat com la jardineria, les 
manualitats, els jocs, o material 
escolar, en aquests darrers dies 
de confinament.
Tot i els canvis en el consum de 
productes, les vendes on line 
s’han mantingut i en aquest 
sentit, es pot dir, segons Palo-
mas, que “en temps de corona-
virus l’eCommerce ha adquirit 
un paper fonamental i s’ha 
reforçat” i “un 42% dels com-
pradors online han comprat en 
noves botigues durant el confi-

nament”. 
Llorenç Palomas va exposar di-
verses mesures i consells a tenir 
en compte a l’hora d’implan-
tar un eCommerce per vendre 
productes i/o serveis. En pri-
mer lloc “cal analitzar les tecno-
logies que tenim al nostre abast 
per veure si són suficients” com 
el whatsapp, bizum, instagram 
o Shopify. Important, també, 
“mesurar diàriament com evo-
luciona la demanda del nostre 
producte i/o servei” a través 
d’eines com googleAnalytics, 
el cercador de la nostra boti-
ga online, o el google Alerts 
per conèixer la competència. 
També cal “tenir en compte 
els canals d’adquisició, és a 
dir, els llocs on invertirem per 
tenir visites i visibilitat”. Ca-
nals com google Ads, Google 
Shopping, facebook, o Insta-
gram, aquest funciona molt 
bé per a negocis locals.
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E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir el passat 
28 d’abril un home, de 

43 anys, veí de Badalona i de 
nacionalitat grega, com a pre-
sumpte autor d’un delicte con-
tra la salut pública.
Els fets van passar durant un 
control policial de mobilitat 
que agents de l’Àrea Regio-
nal de Recursos Operatius 
(ARRO) van muntar a l’avin-
guda Vilanova del Camí, del 
municipi d’Igualada, per tal de 
garantir les mesures de confi-
nament.
Prop de les 13 hores es va atu-
rar una furgoneta ocupada 
per una persona i l’agent poli-
cial, en fer les comprovacions, 
va notar una forta olor de ma-
rihuana que sortia de l’interior 
del vehicle.

Els Mossos detenen a 
Igualada un home amb 
14 kg de marihuana

Importants donacions de la Sagrada 
Família i Graphic Packaging
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa Graphic 
Packaging Internatio-
nal, dedicada a la fabri-

cació de packaging, envasos 
de cartró i caixes ha fet una 
donació de 4600€ a Creu Roja 
Anoia destinada al Banc de 
Queviures. Els seus Represen-
tants han fet arribar l’aporta-
ció a aquesta Organizació per 
a poder contribuir en aquest 
moments que estem vivint de 
Covid i en especial a l’impacte 
que ha tingut en moltes fami-
lies a la nostra Comarca.
Graphic Packaging Interna-
tional està situada a Òdena, 
és servei essencial per a l’ali-
mentació essent proveïdors 
únics de Kellogs, General 
Mills, Nestlé entre d’altres i 
de les principals empreses de 
begudes berveseres, Estre-
lla Galicia, Mahou, Damm, 
Heineken, etc. 
D’altra banda, la Parròquia de 
la Sagrada Família ha distri-
buït recentment una cinquena 
remesa de material sanitari a 
diverses entitats de la Conca 
d’Òdena, dedicant-la especi-
alment als col·lectius més vul-
nerables.
Administrant diverses dona-
cions sol·licitades pel rector 
Mossèn Xavier Bisbal, aquesta 
tramesa s’ha dedicat a perso-
nes amb discapacitat mental 
-a través de la Fundació Àu-
ria- o a famílies amb situació 
de vulnerabilitat, usuàries dels 
serveis socials a través de Cà-
ritas, el Banc de Queviures 
d’Igualada o l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. A més, 
s’han fet altres donacions de 
material sanitari a residències 
d’avis i a altres entitats solidà-
ries.
Amb aquesta cinquena re-
mesa la Parròquia igualadina 
ja suma un total de 17.003 
elements de material sanitari 
distribuïts des de l’inici de la 
crisi, a més dels 5.000 euros 
donats a l’Hospital d’Igualada.
Concretament, aquesta ha es-

REDACCIÓ / LA VEU 

A finals de març, l’em-
presa Original Buff 
S.A va fer una dona-

ció de 10.000€ a l’Hospital 
d’Igualada que s’han destinat 
a la compra d’un videolarin-
goscopi d’alta tecnologia. 
Aquest aparell permet una vi-
sualització de la via aèria, mi-

Per aquest motiu es va escor-
collar el vehicle i es va trobar 
sis bosses amb 14,2 kg de cab-
dells de marihuana.
Davant l’evidència es va dete-
nir el conductor com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública. En seu 
policial també se’l va denun-
ciar per incomplir l’ordre de 
confinament.
El detingut va quedar en lli-
bertat després de declarar a la 
comissaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del jut-
ge quan sigui requerit.

Un videolaringoscopi 
d’alta tecnologia, en 
marxa a l’Hospital

tat la cinquena distribució re-
alitzada fa uns dies:
- 2.000 mascaretes quirúrgi-
ques a la Fundació Auria per 
a la protecció del personal i 
dels usuaris.
- 2.000 mascaretes higièni-
ques per a col·lectius desfavo-
rits a través de Càritas Arxi-
prestal.
- 1.000 mascaretes higièni-
ques per a col·lectius desfavo-
rits a través del Banc de Que-
viures d’Igualada.
- 70 litres de solució hidro-
alcohòlica desinfectant per a 
col·lectius desfavorits a través 
dels serveis socials de Vilano-
va del Camí.
- 50 bates de protecció i 5 li-
tres de solució hidroalcohò-
lica desinfectant per la FRA-
TER (Fraternitat Cristiana de 

persones amb discapacitat).
- 5 litres de solució hidroalco-
hòlica desinfectant per als vo-
luntaris del grup d’ajuda dels 
PP. Caputxins.
- 1.000 mascaretes quirúrgi-
ques donades al Consorci So-
ciosanitari d’Igualada.
- 800 bates de protecció i 40 li-
tres de solució hidroalcohòli-
ca desinfectant a la residencia 
Igualada.
- 500 bates de protecció i 24 
litres de solució hidroalcohò-
lica desinfectant a la Llar del 
Sant Crist d’Igualada.
- 600 bates per la residèn-
cia ‘Amavir’ de Vilanova del 
Camí.
- 20 litres de solució hidroal-
cohòlica desinfectant per als 
treballadors i voluntaris de 
Càritas Arxiprestal.

nimitzant el contacte i l’expo-
sició del personal mèdic quan 
ha de realitzar una intubació 
orotraqueal en pacients. Així 
doncs, s’han entubat pacients, 
la majoria Covid, i altres que 
tenien la via aèria difícil. 
Gràcies a aquest equip s’ha 
minimitzat el risc d’infecció 
del personal i s’han realitzat 
intubacions eficaces.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equip docent  del 
Grau en Enginyeria 
en Organització In-

dustrial i Logística de l’Es-
cola Politècnica Superior 
al Campus Igualada-UdL 
organitzen un curs en mo-

dalitat on-line sobre “Eines 
d’innovació” adreçat a profes-
sionals en actiu, estudiants i 
societat en general.
Són 10 càpsules formatives, 
amb material de qualitat i ac-
tualitzat. El curs és obert del 
30 de maig al 30 de juliol. 
A un preu simbòlic i solida-

ri, ja que la matriculació al 
curs costa 25€ quan el va-
lor real d’aquest curs es de 
300€ i, a més a més, tots els 
diners recaptats es donaran 
al Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada per a la lluita 
contra el COVID-19 una 
causa solidària.

Curs online solidari sobre innovació
CRISI...

L'amenaça als negocis, té solució 
Jurídica I Professional:

Concurs de creditors
Per a més informació:

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454



“Formem part de dues 
regions sanitàries 

diferents, Catalunya 
Central i Barcelona 

Sud, ja hem demanat 
a la Generalitat infor-
mació per als nostres 

ciutadans i les segones 
residències”
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Continuem aquesta 
setmana la ronda 
d’entrevistes amb 

més representants de muni-
cipis de la comarca, que ens 
ajudaran a veure no només 
com s’està vivint el confi-
nament en els seus pobles, 

El confinament en els municipis de l’Anoia (3)
i també quines són les pro-
postes que des dels respec-
tius ajuntaments es pensen 
fer ara que s’acosta ja certa 
relaxació.
Tot i que encara no està su-
perada l’enorme i devastado-
ra crisi sanitària que estem 

vivint com a conseqüència 
de la Covid-19, és lògic que 
ja s’estigui iniciant una nova 
lluita, per a la qual s’hauran 
de gastar molts esforços: el 
combat contra les crisi soci-
al 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 econò-
miques del nostre territori.
Hem parlat amb els alcal-
des de Vallbona d’Anoia, 
Cabrera d’Anoia, el Bruc i 

Calaf, que han respost una 
sèrie de preguntes gairebé 
idèntiques, perquè els nostres 
lectors, i especialment els del 
propi municipi, coneguin mi-
llor què es cou ara mateix als 
ajuntaments, i com es prepa-
ren les properes setmanes.

Jaume Gorrea, alcalde de CABRERA D’ANOIA

“Cal que els polítics ens posem les piles amb l’ocupació 
d’habitatges buits, o se’ns escaparà de les mans”  
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
Al municipi de Cabrera d’Ano-
ia ens hem de felicitar pel com-
portament dels ciutadans, jo el 
qualificaria d’exemplar, tenint 
en compte que el nostre mu-
nicipi és ple de segones resi-
dències, cal doncs remarcar les 
poques incidències detectades 
en el decurs d’aquest confina-
ment. 
Pel que fa referència als dos 
sectors de població més casti-
gats pel confinament, que són 
els més joves en edat escolar i la 
gent gran, des de l’Ajuntament 
hem vetllat perquè tinguessin 
tot el que necessitaven fent de 
nexe entre l’escola i els alum-
nes, portant els deures i mate-
rials varis per poder seguir les 
seves tasques, i pel que fa a la 
gent gran subministrant-li tot 
el necessari per a l’alimentació, 
farmàcia, butà, etc. Tot això en 
coordinació amb els regidors, 
amb serveis socials, protecció 
civil i els treballadors de l’Ajun-
tament, tant d’administració 
com brigada i l’agutzil. 

De quina manera creieu que 
es podrà anar fent la deses-
calada proposada pel govern 
espanyol?
Ara estem entrant en una nova 
fase de desconfinament. Potser 
la més complicada. A Cabrera 
tenim una dificultat afegida: 
formem part de dues regions 
sanitàries diferents, Catalunya 
Central i Barcelona Sud i des 

de l’Ajuntament ja hem dema-
nat a la Generalitat informa-
ció per als nostres ciutadans i 
les segones residències. En la 
majoria dels casos provenen de 
l’àrea de Barcelona, el que sig-
nifica que a una part del mu-
nicipi poden venir i a una altra 
no; caldrà explicar-ho molt bé, 
per evitar confusions. A la ve-
gada, felicitar-nos per ser un 
dels municipis menys afectats 
de la zona per Covid-19.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
El nostre municipi és eminent-
ment residencial, per tant la 
majoria de veïns i veïnes, tre-
ballen fora del municipi. Pel 
que fa a les empreses locals, 
són del sector primari, terci-
ari, explotacions agrícoles i 
cellers. No s’han vist afectades 

al menys pel que fa a la seva ac-
tivitat, altra cosa són els serveis 
com bars, locals socials, perru-
queria i altres activitats comer-
cials que sí han vist afectades 
les seves activitats des de l’en-
trada a la fase 0. Alguna cosa es
mou, encara que trigarem a 
normalitzar la situació, detecto 
moltes ganes.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Pel que fa a impostos i taxes, 
hem fet com la majoria d’ajun-
taments, acordar amb l’Orga-
nisme de Gestió Tributària un 
aplaçament de dos mesos, per-
què els ciutadans dediquin els 
seus recursos econòmics en el 
que ara és necessari i urgent. 
També s’han aprovat ajuts als 
comerços que han tingut que 
parar la seva activitat per la 
Covid-19, compensació de 

l’IBI pel temps que duri l’estat 
d’alarma i compensar el rebut 
d’escombraries de l’anualitat 
2020, més d’un ajut econòmic 
de 200€ per als autònoms i ajuts 
de 300€ per a famílies amb in-
gressos per sota de 500€.

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?
Un problema que tenim com 
a societat és l’ocupació d’habi-
tatges buits, que en alguns ca-
sos ha portat a confrontacions 
amb els veïns i veïnes del mu-
nicipi. És un tema que necessi-
taria que els polítics ens posem 
les piles o se’ns escaparà de les 
mans. I ara si més no en el nos-
tre municipi, és una qüestió a 
resoldre per una convivència 
sense conflictes.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Sí. La primera mesura va ser 

augmentar la partida de Ser-
veis Socials en 10.000€ i des-
viar 40.000€ d’altres partides a 
ajuts per autònoms i famílies 
afectats per la Covid-19. Un 
cop finalitzat l’estat d’alarma i a 
mida que anem veient la nova 
situació, podrem implemen-
tar noves modificacions pres-
supostàries. Cal saber encara 
què passarà amb les piscines i 
les festes majors i d’altres acti-
vitats. A hores d’ara és compli-
cat saber què farem la setmana 
vinent.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar als petits 
municipis com el vostre? De 
moment, esteu satisfets?
El panorama econòmic és pre-
ocupant i nosaltres, com ad-
ministració més propera als 
ciutadans, serem fonamentals 
per sortir-nos-en. Ara caldrà 
rescatar a les persones i pimes 
prioritàriament. De moment 
les actuacions de les diferents 
administracions, si es concre-
ten, són acceptables. Ara, cal-
dran molts recursos i també 
fer un replantejament com a 
societat. Deixar entre el capita-
lisme salvatge i la globalització 
sense posar límit al creixement 
insostenible i apostar pel con-
trari, per garantir els recursos 
per als nostres fills.
Apostem pel Km 0, consum de 
temporada i l’ecologisme fun-
cional, en definitiva com diria 
Eudald Carbonell, “encara som 
a temps d’evitar el col·lapse 
com a espècie”. Doncs això.

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
POUS i MINES

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Jordi Badia, alcalde de CALAF

“La qüestió no és tornar als llocs de feina. El problema és 
que la feina no torna. I va a pitjor”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi?
En general, com a la majoria 
de municipis de la nostra zona. 
Calaf està entremig d’Igualada 
i Manresa, ciutats amb qui te-
nim una relació intensa en tots 
els àmbits. Era impensable que 
no ens acabés afectant en una 
mesura semblant. Tenim 27 ca-
sos positius i 83 de sospitosos, i 
una taxa estàndard del 73,92, a 
data de 12 de maig. I hem patit 
la mort de massa veïns. Persones 
estimades, arrelades a la vila. Un 
dolor i una tristesa immenses.
Pel que fa al confinament, en 
general, les persones de Calaf te-
nen un comportament respon-
sable. Han pres consciència de la 
gravetat del virus i segueixen les 
recomanacions de protegir-se 
individualment per protegir-nos 
col·lectivament. Hi ha excepci-
ons, és clar, com a tot arreu. Tot 
i que no són representatives, el 
perill és prou greu com perquè 
no ens puguem permetre ni una.

De quina manera es podrà 
anar fent el desconfinament 
proposat pel govern espanyol?
Això ja no ho sé, perquè la in-
formació no és mai clara i sem-
pre arriba tard. M’imagino que 
els primers dies serà una mica 
caòtic, fins que no ens hi acos-
tumem i aprenguem què podem 
fer i què no, i com hem d’actuar. 
Com va passar en els primers 
dies de l’estat d’alarma. És més 
fàcil d’entendre una ordre que 
diu “quedeu-vos tots a casa”, que 
no pas una que diu “sortiu, però 
no... “. De fet, l’exemple el tenim 
en les poblacions que han entrat 

a la fase 1. Ens hauria de servir 
d’exemple i aprendre’n, però no 
soc optimista.
Hi estarem a sobre, amb la vo-
luntat de reconduir compor-
taments i ajudar a fer-ho bé. 
I prendrem les mesures que 
calgui, encara que algunes no 
es comprenguin o no agradin. 
Però, ens hi juguem massa.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
Totes han anat tornant, però 
amb les limitacions de segure-
tat obligatòries i recomanades. 
Mantenen torns i teletreball en 
els casos en què és possible. Ara: 
la qüestió no és tornar als llocs 
de feina. El problema és que la 
feina no torna. I va a pitjor. Per 
més que es vulgui reprendre l’ac-
tivitat econòmica, la realitat és 
que l’activitat que no s’ha aturat, 
s’ha anat alentint. La perspec-
tiva és dolenta, no ens podem 
enganyar. I si no fem el descon-
finament bé, pitjor anirà i més 
temps trigarem. Aquesta crisi 
és pitjor que la del 2008, perquè 
no és només immobiliària i fi-
nancera, és total. I és mundial. 
Aquest és l’únic aspecte positiu, 

perquè, o en sortim tots, o ens 
enfonsem tots.

Teniu constància de problemes 
de caire social sobrevinguts ar-
ran d’aquest episodi de la Co-
vid-19?
I tant! El nombre d’usuaris dels 
Serveis Socials s’ha incrementat 
de molt, com també han aug-
mentat les famílies que acudei-
xen al banc d’aliments. I la pre-
visió és que segueixi creixent. 
Tot just en som a l’inici. L’efecte 
dels Ertos i de les dades d’atur 
són clares i les conseqüències, 
conegudes.
A banda, hi ha els problemes 
de convivència que es deriven 
del confinament. Persones que 
viuen soles i que ara no poden 
sortir. O situacions de violència 
domèstica que s’han agreujat. Hi 
estem a sobre. Un exemple. A 
Calaf, mai havíem hagut de fer 
cap enterrament de beneficèn-
cia, i ara ja en portem dos.

Què podeu fer ara des de 
l’Ajuntament?
Fer la nostra feina, que és ajudar 
tothom qui ho necessiti a sor-
tir-se’n i resoldre els problemes 
que se’ns presenten. És clar, en 
la mesura de les nostres compe-
tències i possibilitats materials i 
econòmiques. Però, és el que es-
tem fent. Es pot dir que l’activi-
tat no essencial s’ha aturat tota, i 
que tots els esforços estan adre-
çats a ajudar a pal·liar els efectes 
de la crisi derivada d’aquesta 
pandèmia. No deixarem de fer 
res que puguem fer.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Sí. Suspendrem la taxa de ter-
rasses per als bars. La resta d’im-
postos i taxes les mantindrem. 
En canvi, oferirem una línia 
d’ajudes directes per a famílies 
vulnerables, comerços autò-
noms i estudiants sense recur-
sos digitals. Hem previst una 
primera partida de 55.000€ del 
pressupost. L’objectiu és atendre 
les persones vulnerables, reacti-
var l’economia i el comerç local 
i combatre la pobresa i les desi-
gualtats. Seran ajudes directes i 
subvencions. En el ple de finals 
de mes n’aprovarem les bases.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confinament?
Sí, per fer front a aquest primer 
paquet de 55.000 euros. Ja sabem 
que el pressupost que vam apro-
var no s’assemblarà en res al que 
portarem a liquidar en acabar 
l’any. Ens baixaran els ingressos, 
segur. Deixarem de fer moltes 
de les despeses que hi havíem 
previst, tot i que n’haurem de fer 
moltes d’altres que no hi són, bà-
sicament, de serveis socials.

Com ho plantejareu?
Ens ho plantegem pas a pas. Ara 
hem previst una primera parti-
da de 55.000€, però tenim for-
ça clar que l’haurem d’ampliar. 
A mesura que anem avançant, 
anirem adaptant-nos. El estralls 
de la pandèmia i els efectes de 

la crisi, tot i que són previsibles, 
són massa incerts encara com 
per poder tancar res definitiu. El 
govern ens reunim dues vegades 
per setmana des que va comen-
çar l’estat d’alarma i anem pre-
nent les decisions.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Estat 
poden ajudar els petits munici-
pis con el vostre?
Dotant-nos de recursos i fent-
nos confiança. Som els qui més 
bé coneixem el nostre munici-
pi, les persones que hi viuen... 
És clar que hi ha d’haver unes 
directrius generals, uns criteris 
unificats a partir dels informes 
dels comitès científics, però 
haurien de ser prou intel·ligents 
com per preveure’n l’aplicació en 
funció de cada territori.
Què necessita la gent? Diners 
per poder viure. Hi hauria dues 
maneres de donar-ne: una pri-
mera, directament, amb una 
renda universal, no només una 
de mínima, i una segona, amb 
llocs de feina. S’han de fer plans 
d’ocupació adaptats als efectes 
de l’atur a cada municipi, perquè 
encara que la crisi colpegi tots 
els sectors, les incidències seran 
graduals en funció de la realitat 
econòmica de cada ciutat o po-
ble. Hauríem de tenir recursos 
per fer plans d’ocupació locals.

De moment, esteu satisfets?
No en podem estar. Aquesta 
pandèmia passarà, però no hau-
rà anat bé. Haurem fet el que 
haurem pogut, però ja sabem 
que no haurà estat prou. Massa 
gent s’hi haurà quedat, i massa 
gent en sortirà amb una situació 
personal i familiar desesperada.
Després veus com s’afronta des 
dels governs i determinades ins-
titucions. Tothom mira per lo 
seu. L’economia es posa per da-
vant de la salut i el benestar. No 
em sorprèn, perquè és la societat 
que hem construït o que hem 
deixat que ens construeixin, la 
societat en què vivim, però no 
hauria d’anar així.

“Suspendrem la taxa de 
terrasses per als bars. 
La resta d’impostos i 

taxes les mantindrem. 
En canvi, oferirem una 
línia d’ajudes directes 
per a famílies vulne-

rables, comerços autò-
noms i estudiants sense 

recursos digitals”
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Com s’està portant el confina-
ment en el vostre municipi? 
De quina manera creieu que 
es podrà anar fent la deses-
calada proposada pel govern 
espanyol?
El Bruc és un municipi de 2.050 
habitants que, tot i la proximitat 
a la Conca d’Òdena, no ha patit 
massa per la pandèmia a nivell 
sanitari. Per sort, no hi ha ha-
gut cap persona que hagi mort 
per coronavirus i aquest fet ha 
transmès certa confiança i se-
guretat.
Des del principi, els veïns i 
veïnes han demostrat corres-
ponsabilitat i sentit comú que-
dant-se a casa.  
Des de l’Ajuntament vam ser 
molt ràpids en la resposta. Vam 
tancar tots els equipaments i 
espais públics i vam suspendre 
l’atenció presencial dels serveis 
municipals des del minut zero. 
Vam implementar el teletreball 
des del primer dia de confina-
ment de la Conca. Era molt im-
portant que quedés clar a tot-
hom que això era seriós. 
En aquesta primera fase, des 
del consistori hem prioritzat la 
comunicació de tot el que ens 
arribava dels organismes supra-
municipals  i la comunicació 
de les decisions que preníem 
a nivell local, perquè tothom 
pogués prendre les seves deci-
sions i estigués informat des de 
la proximitat de com li afecta-
ria en el seu dia a dia a nivell 
de poble. En aquesta tasca ens 
ha ajudat molt el fet de tenir un 
teixit d’entitats que també han 
fet de corretja de transmissió de 
la informació cap a les persones 
sòcies.
A nivell intern, vam dividir 
l’activitat de l’equip de l’Ajun-
tament entre els que atenien 
l’emergència i els que seguien 
amb els temes més ordinaris. 
Era important que els dos àm-
bits tiressin endavant. Hem de 
preparar-nos per a un procés 
llarg i ens ha d’agafar a punt i 
forts.
La desescalada és la fase més 
complicada, perquè podem 
confondre el compliment de les 
mesures amb el seu objectiu fi-
nal, que no és altre que evitar els 
contagis. 
Viure permanentment en una 
sensació d’emergència, llegint 
el BOE i les darreres mesures 
el diumenge a la tarda, no aju-
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da gaire. Necessitem que, més 
enllà de saber si entrem en una 
fase o una altra, transmetem a 
la població que això va per llarg.

Fins a quin punt les empreses 
han pogut començar a treba-
llar?
En aquests moments han re-
obert gairebé tots els comerços 
del municipi, excepte els restau-
rants i els allotjaments turístics. 
Les mesures que s’han de com-
plir amb la fase 0 i 1 fan molt di-
fícil que els establiments de res-
tauració del poble puguin ser 
negocis viables durant aques-
tes fases. A més a més, aquesta 
pandèmia obligarà a tothom a 
prendre unes mesures de segu-
retat i higiene que no fan més 
que sumar costos d’explotació. 
Les empreses del municipi  més 
grans estan dividides, algunes 
no han tancat i altres encara 
estan en fase d’ERTO, però se-
gons les darreres converses ja 
preveuen reobertura. És impor-
tant recordar que al Bruc algu-
nes empreses també han patit 
l’efecte del doble confinament 

de la Conca d’Òdena, perquè 
tenien les persones  treballado-
res dintre de l’àrea confinada.

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 cura de les persones ha estat 
un dels eixos prioritaris d’acció 
des del principi. El grandària 
del Bruc ens ha permès fer un 
seguiment molt personalitzat 
dels col·lectius en risc com el 
de les persones grans. La nostra 
política és mantenir el contacte 
amb les persones i les famílies 
des del principi per obrir canals 
de comunicació que ens per-
metin identificar les necessitats 
i buscar-hi solucions simples i 
aterrades als nostres recursos. 
També ens preocupa molt la 
bretxa educativa. Hem atès el 
què s’anomena la bretxa digital 
portant ordinadors adaptats 
als alumnes que no en tenen i 
garantint la connectivitat a les 
famílies, però pensem que això 
no és suficient. També hem vist 
com una vegada més la xarxa 
veïnal ha permès solucionar al-
gunes de les necessitats més rà-
pid que l’administració pública.
Hem delegat molt ràpidament 
el paper de “dinamitzadors 
educatius” a les famílies i potser 
no totes tenen el temps ni estan 
preparades per fer-ho. Per això, 
pensem que aquest és un àmbit 
on s’han de dedicar recursos i 
esforços públics, i que té espe-
cialment sentit fer-ho des d’un 
àmbit local. S’han de seguir 
garantint les oportunitats que 
aporta l’educació pública de 

qualitat a tothom, tot recordant 
que mig any per a un infant de 
6 anys no és el mateix que per a 
un adult de 30.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
Hem aplicat el primer paquet de 
mesures propis de les compe-
tències dels pobles petits com el 
Bruc, com són l’ajornament de 
pagament de taxes i la suspen-
sió del pagament dels serveis 
municipals com l’escola bressol 
i el cobrament dels cànons dels 
espais municipals gestionats 
per terceres persones. També 
hem fet de cadena de transmis-
sió de la reducció del cànon de 
l’ACA de l’aigua. 
Als pobles petits se’ns presenta 
una gran disjuntiva en aquest 
sentit que haurem d’afrontar 
amb realisme  i fugir de soluci-
ons populistes de baixa efectivi-
tat a mitjà i llarg termini. Una 
situació de crisi global i d’afec-
tació generalitzada requereix 
de polítiques públiques globals 
molt ben coordinades. 
A nivell local el que hem de fer 
és ser més rigorosos que mai 
en els recursos que gestionem i 
reforçar el nostre enfoc de ser-
vei a la ciutadania, potser un 
d’aquests és ajudar a aterrar les 
polítiques d’àmbit supramuni-
cipal. Estem d’acord que part de 
la solució és activar la inversió 
pública. També el de ser molt 
rigorosos en el compliment 
dels nostres compromisos com 
administració propera, hem de 
demanar la màxima agilitat a 
l’administració pública que, per 
ser tant garantista, és lenta.
 
Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Sí, el pressupost s’ha de refer. En 
aquests moments el que estem 
analitzant és quins compromi-
sos anuals s’alliberen, quines 
despeses es redueixen i quines 
despeses es veuran incremen-
tades vinculades amb mesures 
de seguretat, higiene, nou mo-
biliari, etc. També s’hauran de 
revisar els ingressos en el nou 
context econòmic. Amb tot, 
als pobles petits encara tenim 
dubtes importants que afecten 
a partides com festes  i equipa-
ments esportius (ho podem dir 
pel seu nom: piscina).
Un cop tinguem una xifra re-

Bàrbara Ortuño, alcaldessa del BRUC

“Una situació de crisi global requereix de polítiques 
públiques globals molt ben coordinades”

alista, s’haurà de posar sobre 
la taula un pla d’acció que en-
tenem que tindrà un eix social 
molt clar. Hem de garantir que 
els petits esforços que podem 
fer a nivell local tinguin el mà-
xim impacte i no hem de caure 
en la precipitació.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar als petits 
municipis com el vostre? De 
moment, esteu satisfets?
Totes les polítiques que ajudin 
a les persones i a les empre-
ses, ajudaran als pobles petits. 
Tots estem junts en això. Amb 
la crisi sanitària i l’ecològica es 
demostra que ara més que mai 
estem interconnectats. És im-
portant que d’una vegada per 
totes, la governabilitat priorit-
zi l’efectivitat de les polítiques, 
per sobre d’interessos propis 
de les diferents administraci-
ons.
La Generalitat està gestionant 
la crisi sanitària a un nivell que 
sentim molt proper i efectiu, 
penso que aquesta crisi està 
sacsejant fort totes les adminis-
tracions i les obliga a fer canvis 
que, en altres circumstàncies, 
haurien trigat anys. Cada dia 
observem millores.
La Diputació de Barcelona té 
un paper clau de servei als po-
bles petits com el nostre i ente-
nem que ara li tocarà redefinir 
els serveis del seu catàleg. Això 
els obligarà a repensar moltes 
coses, tenint clar que ells, més 
que nosaltres, no es poden pre-
cipitar. 
De moment, estan ajudant fent 
que no s’aturin els serveis de su-
port ordinari i fent de central de 
compres de material. Tots hem 
d’aprofitar aquesta crisi per 
avançar cap allò que creiem que 
és una administració al servei 
del ciutadà del s. XXI. 

“Han reobert gairebé 
tots els comerços del 
municipi, excepte els 

restaurants i els allot-
jaments turístics. Les 
mesures de les fases 0 
i 1 fan molt difícil que 

els establiments de 
restauració del poble 

puguin ser negocis 
viables”

“Un cop tinguem una 
xifra realista, s’haurà 
de posar sobre la taula 

un pla d’acció que 
entenem que tindrà 

un eix social molt clar. 
Hem de garantir que 
els petits esforços que 

podem fer a nivell 
local tinguin el màxim 

impacte” 
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Meritxell Baqué, alcaldessa de VALLBONA D’ANOIA

“Uns proposen, altres aproven...i als municipis petits 
ningú no ens ha preguntat res”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Com s’està portant el confina-
ment al vostre municipi?
De quina manera creieu que 
es podrà anar fent la deses-
calada que proposa el govern 
espanyol?
En general suposo que com ar-
reu del territori, la majoria de la 
gent és conscient de la gravetat 
de la situació i s’ha fet correc-
tament, tot i que sempre hi ha 
excepcions. Vam notar un cert 
relaxament abans de Setmana 
Santa i vam ser insistents avi-
sant a la població que això no 
s’havia , ni s’ha acabat.
Tot i que és dur de sobreportar, 
i estem segures que persones 
que viuen soles, grans, etc els 
ha suposat cert grau d’angoixa 
pel canvi en sí i per la incertesa 
de la durada de tot això, és el 
que toca per responsabilitat i 
solidaritat.
La desescalada veurem com 
anirà, uns proposen, altres 
aproven... i als municipis petits 
ningú ens ha preguntat res... en 
fi, esperem a veure què passa.

Fins a quin punt les empreses 
han començat a treballar?
Doncs nosaltres a nivell de mu-
nicipi els més afectat com a ne-
gocis, han estat els dos bars que 
tenim, que des del minut zero 
van haver de tancar.
Els comerços han mantingut 
oberts tot el període amb me-
sures de seguretat, aforament i 
facilitant al màxim als vilatans 
la compra fent servei a domici-
li. Un 10.
Tenim petits autònoms que sí 
que els ha afectat, alguns com 
la perruqueria tancada fins la 

setmana passada, altres els 15 
dies obligats pel govern, altres 
no han tancat... de fet l’afectació 
nostra a nivell empresa ha estat 
relativament baixa. De fet, des 
del primer dia des de govern 
vam contactar amb empreses i 
autònoms a veure com ho por-
taven.

Teniu constància de proble-
mes de caire social sobrevin-
guts per la Covid?
Què podeu fer ara des dels 
ajuntaments?
Problemes socials doncs sí, for-
ça famílies han patit ERTOS, 
algunes han allargat aturs més 
temps del que haurien, ces-
saments d’activitat... De fet, 
ho hem detectat de seguida a 
nivell d’assistenta social, aug-
mentant els usuaris del banc 
d’aliments, i  des de minut zero 
amb l’assistenta hem treballat 
amb cada família o persona in-
dividual, valorant la situació i 
donant la millor resposta i més 
ràpida possible.
A més hem reforçat el banc 
d’aliments fent entregues set-
manals en lloc de quinzenals, 
amb aliments que hem aportat 
des de l’Ajuntament i també a 
través d’una campanya de re-
collida d’aliments per part de la 
ciutadania anomenada Coro-
narecapte Vallbona, que també 
s’ha fet a altres poblacions de la 
comarca.
A banda de banc aliments que 
considerem la part més assisten-
cial, també hem obert una doble 
línia d’ajuts per a les despeses 
familiars de lloguers i pagament 
de subministraments de la llar, 
una partida que hem dotat de 
10.000€ inicialment.

Estem contemplant ajudes als 
negocis que s’han vist afectats 
com la bonificació taxes de les 
terrasses als bars, i estudiem fer 
bonificacions en IBI o escom-
braries-clavegueram.
A més hem estat en contacte 
amb escola i institut per abordar 
el tema dels dispositius perquè 
els alumnes poguessin seguir 
durant aquest 3r trimestre les 
tasques o feines posades, i la 
connectivitat a la xarxa. De fet 
a Vallbona només hem hagut 
de fer un parell d’intervencions 

que es van fer des del primer dia 
després de la tornada de Setma-
na Santa.

A nivell d’impostos i taxes, ja 
heu decidit què fareu?
De fet inicialment ja les hem re-
tardat com la majoria d’ajunta-
ments, i  a inicis d’any ja havíem 
fraccionat en tres l’IBI que és la 
taxa més alta per una família.
A banda d’això, el que he dit, 
estem estudiant poder fer boni-
ficacions en casos concrets per 
afectacions de la crisi sanitària 
de la Covid-19.

Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a la 
nova situació un cop acabat 
confinament? Com ho plante-
jareu?
De fet com que governem en 
minoria anem pactant tot el que 
hem d’aprovar per ple i ho anem 
parlant amb els diferents grups 
municipals, i el pressupost és 
una de les grans coses a negoci-
ar. Havíem fet la feina i el teníem 
a punt per aprovar al març i just 
va caure la crisi sanitària i es va 
parar tot.
Així que aprofitant que no està 
aprovat pel 2020, hem plantejat 
uns canvis en algunes partides 
que ja sabem que no utilitza-
rem i altres que requeriran de 
més recursos econòmics. Per 
exemple la nostra festa gran, el 
Roser, l’hem hagut de suspendre 
i la gran part de diners que s’em-
porta aquesta festa de la partida 
de Festes l’hem redireccionat di-
rectament a partides socials per 
poder fer front al que ens pugui 
sobrevenir.
Amb això hem coincidit tots els 
regidors de l’Ajuntament, que 

és una situació excepcional a la 
qual hem de donar una resposta 
excepcional i el més ràpida pos-
sible, la gent té la necessitat ara, 
no d’aquí mig any. Que  segura-
ment també hi serà per moltes 
famílies, doncs estem conven-
çudes que després de la crisi sa-
nitària, l’econòmica serà dura i 
la pagarem les mateixes.
Per això estem disposades a 
modificar els pressupostos en 
funció de com evolucioni la si-
tuació.

De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació i Estat 
poden ajudar? De moment es-
teu satisfets?
En primer lloc la millor manera 
seria complint amb el que diuen 
que faran.
Altres accions podrien ser:
Deixar que els ajuntaments s’en-
deutin si els és necessari o en el 
cas d’ajuntaments que tinguin 
romanent com el cas del nostre, 
doncs poder-lo utilitzar.
Que s’obrin plans d’ocupació, 
des de l’administració s’haurà 
d’ajudar a fer front a l’augment 
d’atur que patim i patirem i és 
una manera de contribuir-hi
Eliminar LRSAl (Llei de racio-
nalització i sostenibilitat de l’ad-
ministració local) per poder fer 
contractacions si és necessari.
Eliminar la regla de la despesa...

“La gran part de diners 
de la partida de festes 
que s’emporta la Festa 
del Roser, que hem ha-
gut de suspendre, l’hem 
redireccionat directa-

ment a partides socials” 

“Des del minut zero 
amb l’assistenta hem 
treballat amb cada 
família o persona 

individual, valorant 
la situació i donant 
la millor resposta i 

ràpida possible”
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Blautec és una empresa 
que ha estat sempre 
vinculada al món de 

l’aigua. Va iniciar-se per donar 
servei en un àmbit geogràfic 
comarcal, enfocat a la conduc-
ció de fluids, tractament d’ai-
gua, i jardí i entorn.
En l’actualitat l’àmbit d’actu-
ació de Blautec és nacional,  
conformant-se en diferents 
departaments, on el nexe 
comú continua sent l’aigua. 
Els diferents sectors són: ven-
da de productes i solucions 
per al tractament d’aigua de 
consum i piscina a nivell par-
ticular i comunitari, cons-
trucció de piscines, venda de 
productes especialitzats de 
conducció i tractament d’ai-
gua per a entorns més indus-
trials, i un departament amb 
producte propi per cobrir les 
necessitats de piscines d’ús col-
lectiu, de les quals es destaca 
una línia de producció pròpia, 
ACCESS, per  facilitar l’accés a 
piscines a persones amb pro-
blemes de mobilitat, que ha 
permès també la creació d’un 
departament d’exportació.

La Covid-19 ha deixat mol-
ta gent a casa, poder gaudir 
d’una piscina és una seguretat 
molt gran. És car tenir una 
piscina?
Els paràmetres que s’aconse-
llen per tenir una aigua en bo-
nes condicions, ja compleixen 
els condicionants que estableix 
el recent informe publicat pel 
CSIC, on es garanteix, que l’ai-
gua queda totalment desinfec-
tada contra els efectes de trans-
missió de la Covid-19. Cal tenir 
el clor com a mínim a 0,5 ppm 
i s’aconsellen valors entre 1 i 2 
ppm, i un pH regulat dins nor-
mativa (7,2 -7,8), segons Real 
Decret 742/2013 que estableix 
els paràmetres de piscines d’ús 
col·lectiu.
En el mercat es comercialitzen 
un ampli ventall de productes 
relacionats amb l’oci de l’aigua, 
que permeten gaudir d’una pis-
cina a casa, des de productes 
molt assequibles fins a soluci-
ons més sofisticades i persona-
litzades.

S’ha de tenir molt espai per 
fer-la?
No necessàriament, doncs a 
partir d’un espai de 2x2 m en 
una terrassa o jardí, ja es pot do-

nar una solució molt complerta 
que doni servei a les necessitats 
de cada família.

Consumeix molta aigua?
El consum d’aigua és el propi de 
l’evaporació, el que caigui fora 
de la piscina degut al seu propi 
ús i, per la majoria de piscines 
que disposen d’un equip tèc-
nic, el tractament físic i químic, 
també consumirà aigua en el 
moments de rentats de filtres, i 
regulació de paràmetres.

El manteniment i purificació 
porta molt temps?
Com qualsevol producte re-
lacionat amb l’oci de l’aigua és 
aconsellable seguir les normes 
sanitàries en temes de desinfec-
ció de l’aigua, i si es té un equip 
tècnic de tractament físic (filtra-
ció), el temps per revisar que el 
sistema està treballant de forma 
òptima, però hauria de suposar 
una inversió de temps assumi-
ble.
No obstant, les piscines més 
grans que requereixen més 
atenció, venen més automatit-
zades i ja es regulen gràcies al  
propi sistema, i únicament cal 
fer una supervisió per garantir 
que el funcionament és correc-
te.
Donat el moment excepcional 
que estem vivint d’emergència 
sanitària a causa de la Covid-19, 
animem a ser conscients de se-
guir les recomanacions de des-
infecció i tractament físic de 
l’aigua, ja que és important po-
der garantir-ne un ús sense risc, 
ja que qui en fa ús és el nostre 
entorn més proper.

Com funciona el manteni-
ment automàtic?
Com ja hem anat dient, l’aigua 
d’una piscina, cal que estigui 
desinfectada, però també que si-
guin desinfectant. Per poder-ho 

portar a terme cal sotmetre-la 
a un tractament físic, mitjan-
çant una filtració (normalment 
en un medi de Ecovidre, o en 
piscines desmuntables, poden 
ser també cartutxos), que eli-
minarà les partícules sòlides, i 
també un tractament químic, 
que consisteix en regular el pH, 
per tal de que el desinfectant 
aportat (normalment clor, amb 
aportació química o mitjançant 
electròlisis salina, tot i que tam-
bé pot ser brom, o algun altre 
producte) siguin efectius.
Un manteniment automàtic, sol 
controlar el nivell de desinfec-
tant i el pH en continuo, i activa 
els equips perquè dosifiquin el 
producte adequat per tal de que 
es regulin aquests paràmetres, 
segons els valors que s’han es-
tablert.

Costa molt regular el pH?
En la nostra zona, les aigües de 
xarxa solen ser dures (amb con-
centracions elevades de derivats 
càlcics), i fan que a l’aportar ai-
gua a la piscina, el valor de pH 
pugi. Aleshores cal aportar el 
producte en la dosi i la forma 
que es recomana per a poder-lo 
corregir fins els valors desitjats.

En situacions sanitàries com 
les d’ara, recomana incremen-
tar la cloració de l’aigua?
El clor també s’evapora, per 
tant, cal estar més al cas de que 
la piscina tingui sempre clor 
(o desinfectant substitut), per 
tal de garantir-ne unes bones 
condicions, segons els valors es-
mentats (1 – 2 ppm).

Quins serveis donen vostès?
Dins de l’àmbit de la piscina 
particular, cobrim tot l’espec-
tre: des del concepte de l’espai, 
realització de projectes a mida, 
amb un equip de personal pro-
pi, subministrament de pro-

Parlem amb Roser Segura, treballa a Blautec des de l’Any 2005, i és llicenciada en Enginyeria Química i Enginyeria de Materials. Dins a 
Blautec, ha anat desenvolupant diferents tasques, inicialment totalment tècniques, que en l’actualitat compatibilitza amb la direcció 
del departament de piscines d’ús col·lectiu.

ductes i solucions pel dia a dia, 
també donem servei de mante-
niment i noves instal·lacions.
Pel que fa a les piscines d’ús col-
lectiu, subministrem productes 
com robots d’altes prestacions 
per la neteja de fons i portem 
el servei postvenda en exclusiva 
de dues de les firmes mundi-
als per tot el territori nacional, 
produïm i comercialitzem equi-
paments per facilitar l’accés de 
persones amb problemes de 
mobilitat a les piscines, i asses-
sorem i donem servei en temes 
de tecnologies alternatives per 
la desinfecció i estalvis en con-
sums, per ajudar a les instal·la-
cions a ser més sostenibles.

Hi ha recanvis per tot el que 
cal?
Sí, tots els fabricants hem de ga-
rantir abastament de recanvis 
de tots els productes que co-
mercialitzem i instal·lem dins 
dels períodes que defineix la 
normativa.

Tenen dificultats d’aprovisio-
nament de productes químics?
No, ara és un moment en què els 
nostres fabricants i aprovisiona-
dors, estan fent un esforç per tal 
de poder garantir que el mercat 
estigui abastit de productes re-
lacionats amb la desinfecció i la 
cura de l’aigua.

L’índex de piscines per habi-
tant és el que caldria per la 
zona?
Això depèn molt de les caracte-
rístiques constructives de cada 
zona, i de les rendes per càpita 
de la població que hi habita. En 
zones costeres, on les construc-
cions són més horitzontals, l’ín-
dex és més alt. No obstant, des 
de fa uns anys, les piscines s’han 
popularitzat, són més accessi-
bles, i el ventall de propostes és 
més ampli, tot i així, com hem 
indicat depèn de la forma com 
està construït un nucli urbà. 
Hem de pensar que a Espanya 
hi ha 1.200.000 de piscines, i és 
el segon país europeu amb més 
instal·lacions darrere de França, 
donat per la climatologia i el 
nostre caràcter mediterrani de 
cultura de l’aigua. 

Hi ha qui pensa que amb les 
piscines públiques ja n’hi ha 
prou?
No tothom té la possibilitat de 
tenir una piscina privada, i en 

zones allunyades de la costa, les 
piscines d’ús col·lectiu són una 
solució que permet tenir uns 
espais de socialització i oci molt 
valorats per la població.
Catalunya ha estat una zona, on 
ja fa molts anys la natació s’ha 
anat implantant i constituint-se 
com un hàbit de la població. Al 
1907 es va crear el Club Natació 
Barcelona, amb la voluntat de 
portar la cultura de la natació 
dins la societat. 

Les piscines són més per fer es-
port o per socialitzar amb els 
amics?
Els dos aspectes són impor-
tants. Dins el vessant esportiu, 
la pràctica esportiva en un medi 
aquàtic, equilibra parts del cos. I 
la part social, si pensem en pis-
cines a l’aire lliure és un fet evi-
dent en la nostra societat actual.

I la mainada, agraeix poder 
estar tot el dia entrant i sortint 
de l’aigua?
Aquí us traslladaria la meva ex-
periència personal, jo visc en un 
nucli rural molt petit, i quan era 
petita, la piscina era la nostra 
activitat preferida, on ens reu-
níem cada tarda per passar-ho 
bé amb els germans i amics.

Potser un any de no anar de 
vacances, pot animar a fer una 
piscina...
Està clar que el moment que 
vivim fa que tots explorem més 
opcions per gaudir de la pròpia 
llar, i que ens fa valorar noves 
opcions. El fet de pensar en una 
piscina per les èpoques de calor 
és una d’elles.
Tot i així, cal ser conscients de 
que una piscina, canvia el nos-
tre entorn, i suposa nous hàbits.

Què diria a la gent que pot te-
nir una piscina?
Doncs que els podem ajudar a 
trobar la solució que més s’ade-
qüi a les seves necessitats.

I les administracions no ho 
penalitzen en considerar-ho 
un luxe?
En aquest moment la pisci-
na domèstica ja no és un luxe, 
doncs forma part d’una manera 
de viure i compartir un entorn 
dins la nostra llar. L’amplitud de 
solucions que el mercat especi-
alitzat ofereix, permet trobar la 
piscina que més s’adeqüi a les 
necessitats de cada família.

Blautec, solucions que ajuden a estalviar aigua i energia 
al teu entorn, per un hàbitat més sostenible
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Disseny del jardí
• Utilitza preferent-
ment plantes autòc-

tones. Per exemple, si vius en 
un clima de tipus mediterra-
ni, espècies com el romaní, la 
farigola, sàlvia, espígol, etc., 
són totes elles autòctones. Hi 
ha centenars per triar amb 
diferents formes, textures, 
ports, colors, clima i sòl.
• L’avantatge de l’ús d’espèci-
es autòctones és que reque-
reixen menys manteniment 
ja que són més resistents a la 
falta d’aigua, als sòls, a les pla-
gues, a les malalties, etc ..
• Si disposes de poca aigua 
per regar, cactus i altres cra-
ses són les més dures.
• Segons les característiques 
fisicoquímiques de terra (tex-
tura, pH, riquesa en matèria 
orgànica, etc.) tria les espèci-
es més adequades. Per exem-
ple, si resulta que el teu sòl 
és calcari (per exemple, pH 
8), no t’entestis a plantar una 
azalea que exigeix   sòl amb 
pH àcid, menys de 6,5, inten-
tant baixar el pH original de 
8; és anar contra corrent.
• Agrupa les espècies al jardí 

segons les seves necessitats 
d’aigua:
- Una zona seca on estiguin 
juntes les espècies autòctones 
i xeròfiles.
- Una zona de reg medi on 
s’agrupen plantes amb neces-
sitats mitjanes d’aigua.
- Una zona humida per a les 
que necessitin reg regular (si 
és que les inclous al jardí, pot 
ser tot de “zona seca”).
• Per estalviar aigua protegeix 
del sol amb ombra: arbres o 
una pèrgola amb enfiladisses.

• Protegeix de vent, ja que és 
un altre secant per a les plan-
tes. Tanques, masses d’arbres, 
tanques, làmina de bruc, ca-
nyissos, etc ..
• No plantis massa fort, dóna 
espai a les plantes perquè es 
desenvolupin bé d’acord a la 
seva grandària.
• Crea grups i massissos si-
milars als que la natura forma 
al camp. Els grups espessos 
de plantes creen microclimes 
per retenir humitat, donar 
ombra a terra, protegir les 
plantes petites de vent i evitar 
males herbes.

• A la vora de la gespa que és 
on cau més aigua, aprofita per 
plantar-hi les que més aigua 
necessitin.
• Usa plantes tapissants, tam-
bé anomenats alfombrants, 
per cobrir el terra.
• Utilitza materials natu-
rals, barats i duradors en 
la construcció de jardí. 
Per exemple, les branques 
gruixudes i troncs poden 

servir per decorar.
• Col·loca fanals i balises fo-
tovoltaiques que s’alimenten 
d’energia solar.

Reg
• Evita en tot moment el mal-
baratament d’aigua.
• Les plantes autòctones vi-
uen amb l’aigua de pluja, per 
tant, poc o cap reg necessiten, 
excepte a el principi que hau-
ran de regar perquè arrelin bé 
i superin els primers estius.
• Amb el sistema de reg per 
degoteig s’estalvia aigua i les 
plantes aprofiten millor tota 
la que els arriba a l’ésser loca-
litzat.
• Rega al matí d’hora o al cap-
vespre, mai en hores de sol.
• El reg automàtic amb pro-
gramador permet regar de nit 
i evitar la forta evaporació del 
dia produïda pel sol i el vent.
• Acostuma les teves plantes 
a poc reg. Si vols convertir un 
jardí “normal” a un de poc reg 
cal “acostumar-lo” progressi-
vament en diversos anys.
• En els sòls sorrencs rega 
amb més freqüència i menys 
quantitat perquè es perdi 
menys aigua fora de l’abast de 
les arrels per infiltració. Per 
terres sorrencs el reg per de-
goteig és ideal.
• La reutilització de l’aigua 
depurada, aigües residuals 
urbanes i industrials, s’estan 
usant amb èxit en camps de 
golf.

Adob
• En jardineria ecològica es 
desaconsella utilitzar fertilit-
zants químics convencionals 
perquè els nitrats contaminen 
les aigües subterrànies.
• L’excés de fertilitzants ori-
ginen una brotada excessiva-
ment tendra i fa a les plantes 

Apostem per la jardineria ecològica

més propenses a plagues com 
pugons o àcars.
• En el cultiu ecològic s’abona 
amb adobs orgànics i adobs 
minerals naturals.
• D’altra banda, les plantes 
autòctones amb prou feines 
necessiten abonaments.
• Elabora compost casolà 
reciclant les restes vegetals, 
com branques de la poda, la 
gespa segat, fulles, restes de 
menjars, etc ..
• Fins i tot si deixes a terra les 
restes de les pròpies plantes, 
triturant prèviament en el cas 
de les branques fines, serveix 
com a adob, encara que és 
preferible compostar.
• En jardins naturals es deixa 
la base dels arbres plena de 
fullaraca.

Gespa
• La gespa és el principal con-
sumidor d’aigua de jardí. 
• La gespa requereix molt 
manteniment: reg, abona-
ment, sega, perfilat, airejat, 
escarificat, ressembres, con-
trol de plagues i fongs.
• La gespa està contraindicasa 
en jardineria ecològica.
• Si no vols renunciar-hi, des-
tina una superfície petita, pot 
ser la zona central, al voltant 
de la piscina i algunes zones 
més.
• Tria una barreja de gespa 
que sigui resistent a la seque-
ra.
• Acostuma a la gespa a poca 
aigua perquè les seves arrels 
aprofundeixin més. No reguis 
amb tanta freqüència.
• Menys gespa significa 
menys ús de màquina talla-
gespa i desbrossadora per fer 
els talls, de manera que es mi-
nimitza el consum de com-
bustible fòssil i també l’emis-
sió de soroll i gasos.

Tel. 629 72 77 84            garden.el

 Ens hi trobaràs de dimarts 
a diumenge de 10 a 13h i 

de 16 a 19h. 
Diumenges tarda i dilluns tancat

T’assessorem perquè trobis les 
plantes ideals per casa teva

Ctra N-IIa km 557,5 Òdena. Davant restaurant Carpi

Vine al Garden i 
posa bonic el teu 

balcó o jardí.
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Les piscines són espais 
importants d’esbarjo 
i d’activitats esporti-
ves, en els qual po-

den confluir un nombre sig-
nificatiu de persones, entre 
les quals, infants i joves.

Per garantir que les condici-
ons de les piscines no tinguin 
un efecte negatiu sobre la sa-
lut, la seguretat i el benestar 
dels usuaris, cal que els seus 
titulars vetllin pel manteni-
ment d’unes correctes condi-
cions higièniques i sanitàries 
de les instal·lacions i de la 
qualitat de l’aigua, mitjançant 
la implementació d’un pla 
d’autocontrol i d’un control 
oficial sobre la matèria.

Així mateix, la correspon-
sabilitat dels usuaris de les 
piscines possibilitarà la mi-
nimització dels riscos. En 
aquest sentit, els titulars de 
les piscines d’ús públic i/o co-
munitari han d’establir unes 
normes de règim intern, que 
indiquen les pautes de com-
portament adreçades a la 
prevenció dels accidents i al 
manteniment de la higiene a 
les instal·lacions.
 
S’ha de preveure:
•  Acabats de paviments i re-
vestiments que permetin una 
neteja i desinfecció eficaç. 
•  Analítica fotomètrica per 
mesurar els següents parà-
metres: Clor lliure, Clor total, 
Clor combinat, Ph, Duresa, 
Ferro (total, fèrric i ferrós) i 

alcalinitat. Aquesta analítica 
és fonamental i només la re-
alitzen empreses qualificades 
com FRABEL SCP.
•  El funcionament correcte 
dels equips de tractament de 
l’aigua (filtres, bombes, dosi-
ficadors, etc.). 
•  L’eficàcia del tractament de 
l’aigua (paràmetres de control 
del pH i nivell de desinfec-
tant).
•  Realitzar una anàlisi de 
control de l’aigua de la pis-
cina que confirmi el compli-
ment dels paràmetres micro-
biològics i químics.
•  Que els productes químics, 
consumibles i actuacions a 
realitzar, s’adquireixen i/o 
contractin en establiments 
especialitzats, per fugir de 
material de baix nivell d’ho-
mologació que es pot trobar a 
grans superfícies, -moltes ve-
gades atractiu per preu-, però 
amb poca garantia de segure-
tat i durabilitat.
•  La col∙laboració dels usua-
ris, als quals s’ha d’informar a 

través de les normes d’ús in-
tern, per tal de garantir unes 
bones condicions higienico-
sanitàries de la piscina. 
A FRABEL SCP garantim la 
seguretat sanitària, i apos-
tem també per aconsellar 

La situació sanitària actual implica més que mai la necessitat de posar en mans de professionals qualificats tots els aspectes de la piscina 
referents a un correcte disseny, funcionament, manteniment i aplicació de productes químics.

una gamma de piscines que 
poden ser de gran utilitat en 
aquests moments d’incertesa 
respecte a la obertura de les 
piscines municipals.
Parlem de PISCINES DES-
MUNTABLES DE QUALI-
TAT, de ràpid muntatge i des-
muntage, i amb materials que 
garanteixen tenir una piscina 
adequada per al seu jardí, i 
per gaudir-ne molts  estius.
 

Ens avalen:
•  Més de 30 anys d’experièn-
cia en el sector, caracterit-
zats per l’exclusivitat dels 
nostres projectes, tant en el 
desenvolupament d’aquests, 
com en la qualitat del con-
trol de l’execució de l’obra i 

els seus acabats.
•  Les nostres feines en sectors 
de rigor tècnic com hotels i 
ajuntaments, on hem desen-
volupat tant la construcció 
com els programes de man-
teniments adequats, de gran 
complexitat, producte de la 
gran afluència de banyistes.
Això ens permet ser experts 
en:
•  Construcció.
•  Reformes.
•  Climatització.
•  Manteniments.
•  Productes químics.
•  Equipaments.

Contacti’ns i asseguri gau-
dir del seu espai de bany 
amb total tranquil·litat. 

Piscines per a particulars i comunitats de veïns:
la importància d’un servei professional en època de pandèmia

Piscines ·  Climatització 
Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net  www.frabel.net
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Consells a tenir en compte per la jardineria de casa nostra: 
les plantes de la terrassa són diferents
JARDINS / LA VEU 

Les plantes de la ter-
rassa necessiten unes 
cures diferents de les 

plantes de jardí. Per comen-
çar, protegeix-les del sol i del 
vent amb malles d’ombreig o 
amb tanques de bruc, però 
també pots fer-ho amb al-
tres plantes més altes i fortes 
que faran de mur protector. 
També cal controlar regs i 
adobs, però sense passar-se, 
perquè podem ofegar les 
seves arrels o cremar-les 

a la fi de hivern. El substrat 
perd les seves qualitats amb 
el temps i deté el creixement 
de la planta, que començarà 
a buscar el seu aliment tra-
ient arrels pels forats de dre-
natge. Així, cada 1 o 3 anys, 
al començament de primave-
ra, hauràs de trasplantar-les 
a un test més gran.

Una frondosa terrassa té els 
seus secrets.
Tria bé les teves plantes per-
què donin el millor de si en 
els testos.

amb l’adob. Ara, amb el bon 
temps, rega-les 3 o 4 vegades 
per setmana, i tira’ls adob 
orgànic des de la primavera 
fins a l’estiu (és la seva època 
de creixement).
Perquè la planta no creixi 
més del que podrà fer-ho en 
un test, és necessari podar, 
encara que la millor època és 

Ja sabem que és impossible 
que les plantes donin els ma-
teixos resultats a la torreta 
que al jardí. La quantitat de 
terra, el nivell de retenció 
d’humitat i altres factors els 
afecten. Però si vols una ter-
rassa frondosa com un jardí, 
hi ha algunes plantes que et 
donaran millors resultats que 

unes altres! Les petúnies, per 
la seva abundant floració i 
resistència, són un clàssic de 
les flors de temporada (hau-
ràs de rebutjar-les al final de 
l’estiu i canviar-les per altres 
flors de la nova temporada). 
La begònia  floreix tot l’any, 
però planta-la en  semiom-
bra, perquè no aguanta bé 

a ple sol. L’exuberant fullat-
ge de l’agapant, així com les 
seves flors de blau intens 
o blanques, ajuden a omplir 
de bellesa qualsevol terras-
sa. I per omplir, les cintes, 
que amb les seves llargues 
fulles  ratllades converteixen 
qualsevol racó en un frondós 
espai. 
El  callistemon  o escovilló 
vermell és una de les plantes 

d’exterior resistents al sol que 
pot ajudar-te a donar frondo-
sitat a la teva terrassa, perquè 
pot arribar a mesurar fins a 
3 metres en test, i floreix 
amb uns espectaculars “ras-
palls” vermells. I no ens obli-
dem de la buguenvíl·lea, una 
emparradora  que viu bé en 
tests i omple parets i gelosies 
amb les seves flors de colors 
fúcsia, rosa o blanc.

Tel. 93 131 60 30  /  Carrer del rec, 50  Igualada 08700  /  correu@psmgrup.cat  /  www.viverdelrec.cat
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Un jardí bonic és pre-
sència permanent de 
la natura, però la na-

turalesa reduïda a proporció 
humana i posada a el servei de 
l’home, i és el més eficaç refugi 
contra l’agressivitat de l’món 
contemporani”: Luis Barra-
gán tenia una obsessió amb els 
jardins com espais de contem-
plació, tranquil·litat i refugi.
La possibilitat de crear un lloc 
on cohabitin espècies vegetals 
obre un món d’oportunitats 
creatives, un lloc per connec-
tar amb la natura, relaxar-se i 
tenir cura dels éssers vius que 
creixen al seu interior.
Tant se val si es tracta d’un es-
pai petit, si tens en ment crear 
un jardí o no saps com decorar 
el teu, segueix aquests passos 
per inspirar-te i donar-li for-
ma a un projecte ple de vida a 
la teva llar:

Com decorar el teu jardí
Els arbustos amb petites flors 
són ideals per la seva baixa 
exigència per créixer i mante-
nir-verds al llarg de l’any.
El teu jardí serà un espai de 
relaxació, amb silenci i un 
ambient natural, o de troba-
da, on puguis passar temps de 
qualitat amb altres persones i 
compartir el menjar o un cap 
de setmana? Es podrà caminar 
i jugar-hi, o serà un espai de 
contemplació? Dedicaràs un 
alt temps i recursos per al seu 
manteniment, o prefereixes 
un jardí menys exigent?
Pren-te un temps per respon-
dre aquestes preguntes i tin-
dràs en ment un projecte clar 
que t’ajudarà a triar millor des 
del tipus de pastura, fins al 
mobiliari, el traçat i les plan-
tes que formaran part del teu 
jardí.
Utilitzar un substrat i conèixer 
el tipus de sòl t’ajudarà a fer 
millors eleccions en les espè-
cies vegetals del teu jardí.
Potser si plantes teu jardí du-
rant la primavera i l’estiu tin-
guis una radiant combinació 
de colors intensos un parell 
de mesos, però si no prens 
en compte les condicions de 
floració i el temps de vida de 
cada planta, és probable que 
el teu jardí llueixi exactament 
oposat al teu intenció original 
durant els mesos de tardor i 
hivern.
Els millors paisatgistes del 
món presten especial atenció 
a les diferents cares que tindrà 

Guia decorativa per a crear 
un jardí petit

un jardí al llarg de l’any i hau-
ràs de fer el mateix per evitar 
emportar-te una decepció. 
Pensa en el tipus de clima i les 
espècies que trobes al carrer, 
als parcs i en altres jardins al 
teu voltant i com canvien els 
colors durant cada tempora-
da. Això et donarà una idea 
clara de com vols que llueixi el 
teu espai de gener a desembre.

No tot són flors
Tot i que la majoria de les 
persones pensa immedia-
tament en flors quan ve a la 
ment la imatge d’un jardí, 
en realitat les espècies amb 
grans flors ocupen un espai 
menor en qualsevol àrea ver-
da. Una de les tendències en 
jardineria és utilitzar cada ve-
gada més plantes sense flors i 
dedicar una major atenció al 
fullatge. Les plantes de fullat-
ge seran més visibles que les 
flors, mentre que els arbustos, 
falgueres i cactus grans aju-
daran a guanyar volum.
Si el teu jardí està envoltat de 
parets, pots triar enfiladisses 
com la buguenvíl·lea, heura o 
alamanda, espècies que hau-
ràs de guiar amb retallades 
i suports artificials fins que 
aconsegueixis la llera desit-
jat. També pots triar flors 
perennes, que es mantenen 
vives durant tot l’any i resul-
ten menys exigents que altres 
espècies, com el gerani o l’es-
pígol.
La fusta de teca és el millor 
material per a exteriors per la 
seva durabilitat i resistència a 
la intempèrie.
Els mobles estaran en funció 
de l’ús que li donaràs al teu 
jardí. Un banc prop d’un lloc 
amb ombra és una aposta se-
gura, mentre que un conjunt 
de butaques sota d’un porxo 
o un menjador ampli són ide-
als si planeges rebre visites.

Si et preguntes quins són els 
millors materials per als teus 
mobles de jardí, el més popu-
lar per la seva durabilitat és la 
teca, un tipus de fusta pesada 
i molt resistent a la humitat i 
altres condicions climàtiques.
Hi ha altres materials plàstics 
més lleugers que varien en du-
rabilitat com el polywood, el 
textilè (amb el qual es realit-
zen la majoria de màrfegues) o 
el rattan artificial, mentre que 
algunes fibres naturals com el 
bambú o vímet són efectives i 
donen un toc de camp a qual-
sevol lloc, però poden patir un 
desgast natural ràpid.
La ferreria també és un ele-
ment a considerar, encara que 
la seva exposició directa a la 
intempèrie pot fer que perdi el 
seu color i en dies molt càlids, 
el sol pot escalfar en gran ma-
nera cadires i taules, fent im-
possible el seu ús.
Les pedres són ideals per cre-
ar senders. Utilitza el marbre 
rosa, blanc, groc o el tezontle 
per crear contrastos al teu jardí.

Tanques, pedres i altres ele-
ments decoratius
Cap jardí està complet sense 
els petits detalls que el fan 
únic i diferent de la resta. 
Des tanques de fusta, pedres 
de riu o de marbre, triar en-
tre un estany o un clar de 
pastura catifa natural serà 
part del caràcter del teu jardí.
Inspira’t en el diferents tipus 
de jardí, com els japonesos 
amb cossos d’aigua, arbus-
tos, fonts i grans pedres o 
els desèrtics, amb tota classe 
de suculentes i cactus, a més 
de senders. Dedica un parell 
d’hores cada setmana i aviat 
tindràs un lloc verd on rela-
xar els teus sentits, conviure 
amb els teus éssers estimats 
o conrear les teves fruites i 
verdures favorites.

c/ Sant Vicenç 31 
(plaça de les Tortugues) 

IGUALADA

Mòbil 667 265 705 

Obert matÍ i tardes.

NOVA OBERTURA
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Els mesos de maig i juny obrim els diumenges de 10.00 a 13.00h

Horaris: de dilluns a dissabte  
Matí de 10.00 a 13.00 h

Tarda de 15.30 a 19.30 h
PER A MÉS INFORMACIÓ  -  666 468 786   rosetjardins@rosetjardins.com
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Un jardí pot ser 
un lloc ideal per 
descansar des-
prés d’una jorna-

da de treball o durant la set-
mana ara que passem tantes 
hores a casa. També és ideal 
tenir plantes a dins de casa 
pels beneficis que ens apor-
ten associats al benestar i a 
la salut. 
Ara és un bon moment per 
preparar i condicionar el teu 
jardí / terrassa pels vespres 
a la fresca i àpats en família. 
Triar la decoració i escollir 
el tipus de plantes i flors que 
ens connecti millor amb la 
natura és fonamental per 
aconseguir i gaudir d’un lloc 
ideal. A Cal Tino Garden 
tenim tot el que necessites 
per crear el millor escenari: 
il·luminació (garlandes amb 
bombetes blanques o de co-
lor, torxes, llums, espelmes, 
fanals amb llum led...), bar-
bacoes, mobiliari d’exterior, 
elements decoratius, esto-
valles, coixins! i no hi pot 
faltar:
• Una hamaca per fer una 
migdiada o llegir un bon lli-
bre.
• Les pedres en la decoració 
ens ajudarà a confeccionar 
un clima d’harmonia i tran-
quil·litat.
• Una font per relaxar-nos 
amb el so agradable de l’aigua.
• Un racó per fer el cafè o el 
te amb una pèrgola de fusta i 
mobles d’exterior.
• Una piscina per fer un 
bany saludable en un entorn 
natural.
D’altra banda, tenir plantes 
d’interior, a part de la seva 
funció estètica, ens oferei-
xen molts beneficis en la 
nostra salut tan física com 
emocional: 
1. Alliberen oxigen i per 
tant, milloren l’aire de casa 
nostra. Encara que la majo-
ria de plantes durant la nit 
consumeixin oxigen i alli-

berin diòxid de carboni el 
balanç global de tot el dia és 
molt positiu i ens ajuden a 
respirar millor.
2. Relaxen: el color verd, la 
bellesa, l’olor... les plantes 
afecten positivament a l’es-
tat d’ànim de les persones: 
relaxen, animen, redueixen 
l’estrès i tranquil·litzen.
3. Purifiquen l’aire: les plan-
tes alliberen oxigen, remo-
uen l’aire, augmenten la hu-
mitat de l’aire, absorbeixen 
alguns gasos contaminants 
fent més saludable l’aire que 
respirem. També ajuden a 
suavitzar la temperatura, 
alliberant calor a l’hivern i 
refrescant a l’estiu.

4. Redueixen el soroll: mol-
tes plantes actuen com a es-
ponges i ofeguen els sons.
5. Gràcies a la seva capaci-
tat per humidificar l’aire, les 
plantes ajuden a mantenir la 
pell hidratada.
6. Augmenten el rendiment: 
hi ha estudis que demostren 
que tenir plantes als espais 
de treball contribueix en 
la millora del rendiment i 
de l’eficàcia. També, com ja 
hem comentat anteriorment, 
ajuden a relaxar-se de ma-
nera que redueixen l’estrès 
laboral.
7. Augmenten el nivell de 
concentració: gràcies a la 
capacitat de relaxació que 

tenen les plantes, ajuden en 
la concentració i, per tant, 
milloren la creativitat i la 
producció.
8.  Milloren l’autoestima i 
l’estat d’ànim: cuidar una 
planta i veure com creix 
contribueix a la millora de 
l’autoestima ja que tenir 
cura d’una planta requereix 
constància i responsabilitat. 
Quan la planta creix sana 
genera un sentiment de sa-
tisfacció a la persona que en 
té cura, contribuint així a 

l’augment de l’autoestima.
9. Netegen l’aire: les plantes 
redueixen la contaminació 
absorbint gasos nocius, re-
mouen el fum i redueixen 
significativament la pols 
(fins a un 20%).
10. Fan els espais més 
bonics: evidentment les 
plantes són un gran element 
decoratiu, un petit oasi de 
natura en qualsevol espai. 
També són aromatitzants 
naturals, ideals per perfu-
mar casa nostra.

Aquest estiu fes de casa teva 
un espai per relaxar-te

INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES

BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38   
Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA

63

www.angelescura.com - escura@angelescura.com

Posa a punt la teva piscina
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A l’hora de comprar una 
piscina desmuntable 
cal tenir coneixement 

respecte a algunes precauci-
ons que cal tenir per tal d’evi-
tar-te possibles inconvenients. 
Per aquest motiu, hem prepa-
rat aquesta breu guia perquè a 
l’adquirir la teva piscina des-
muntable i que estiguis molt 
ben informat.
El terreny escollit per instal-
lar la piscina desmuntable ha 
de ser ferm i resistent, no hem 
d’instal·lar la piscina en bal-
cons / terrasses, terrenys tous 
o amb farcits. El terreny ha de 
ser rigorosament anivellat i llis 
(no ha de tenir forats, herbes, 
arrels o pedres que puguin 
perforar el liner).
Per a la instal·lació és acon-
sellable comptar amb dues 
o tres persones adultes, tri-
ar un dia sense vent i que la 
calor no sigui excessiva (pri-
mera hora del matí o a mitja 
tarda). La durada de la ins-
tal·lació dependrà de la mida 
de la piscina.
Recordeu que una piscina 
amb 1.000 litres = 1 metre 
cúbic = 1.000 Kg.

Elecció del lloc d’ubicació
Hem de triar una zona assole-
llada a prop d’una presa d’ai-
gua (per omplir la piscina), 
prop d’un desguàs (per bui-
dar la piscina) i prop d’una 
presa elèctrica (per connectar 
la depuradora). En el terreny 
no han de passar-hi conne-
xions subterrànies d’aigua, 
gas o electricitat. Una zona 
sense reg d’inundació en cas 
de pluges. No s’ha d’instal·lar 
sota de línies elèctriques i és 
aconsellable una zona prote-
gida de vent i sense arbres (les 
fulles i el pol·len embruten 
l’aigua).

Preparació del terreny d’ins-
tal·lació
Ja triat el lloc d’instal·lació te-
nim dues opcions.
a) Realitzar la instal·lació da-
munt una plataforma de for-
migó o ciment que es trobi 
perfectament rasada i llisa 
(recomanat).
b) Podem instal·lar-la da-
munt el terra prenent les pre-
caucions que detallem a con-
tinuació:
1.- Marcar l’espai que farem 
servir per a la instal·lació de 

la piscina desmuntable. Hem 
de tenir compte que és reco-
manable deixar almenys 50 
cm al voltant de la piscina, i 
en el cas de piscines ovalades 
/ rectangulars aquesta distàn-
cia pot arribar fins a 1 metre a 
causa dels reforços.
Per això necessitarem com a 
eines: tornavís, corda, embut 
i farina.
2.- Anivellar el terreny que 
volem utilitzar. No hem d’afe-
gir terra on en falta, sinó re-
tirar-la on en sobra. Neteja-
rem de pedres, arrels, etc, i 
compactarem la terra fins que 
quedi sòlida i anivellada.
Les eines necessàries són: ai-
xada, pala, nivell.
3.- Acabat: Un cop prepara-
da la superfície, escamparem 
una capa de sorra fina tami-
sada (màxim 1 cm de gruix) 
i la regarem per a la seva 
compactació. Tornarem a 
comprovar que el terreny està 
anivellat.
Les eines necessàries seran, 

aigua, corró de jardí, nivell, 
pala, sorra tamisada.

Eines necessàries per al 
muntatge d’una piscina des-
muntable
A part de les eines ja esmen-
tades, necessitem uns guants 
(per prevenir talls), tornavís 
d’estrella, cinta mètrica, cúter, 
joc de claus fixes i pinces de 
roba.

Manteniment d’una piscina 
desmuntable
És important anar revisant 
regularment diversos punts 
de la piscina:
- Que el liner estigui net.
- Que les mànegues segueixin 
ben connectades sense pèr-
dues.
- Que l’escala estigui ben 
muntada.
- Cargols ben collats.
- Que el sistema de filtració 
funcioni correctament.
- Analitzar setmanalment la 
quantitat de PH i clor de l’ai-

Què cal tenir en compte a l’adquirir una piscina 
desmuntable?

gua i ajustar-lo als nivells òp-
tims.

Final de la temporada de 
piscines
Una vegada que acabi l’època 
de bany tenim dues opcions:
a) Deixar la piscina muntada: 
Plena d’aigua, amb un hiver-
nant especial per a piscines, 
tapada amb una coberta d’hi-
vern i desconnectant la depu-
radora que la guardarem en 
un lloc sec i net. 
Reduir el nivell d’aigua 5 cm 
per sota de l’skimmer i tancar 
la vàlvula de retorn amb el 
tap a rosca que s’adjunta amb 
la depuradora. Controlar que 
no s’acumulin ni l’aigua de 
pluja ni les fulles sobre el co-
bertor.
b) Desmuntar la piscina: re-
alitzar el procés invers de 
les instruccions de muntat-
ge de la piscina. Netejar tots 
els components, assecar-los i 
guardar-los ordenadament en 
un lloc net i protegit d’humitats.
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Les pluges dels darrers 
mesos han provocat un 

augment del nivell d’aigua 
a l’aqüífer de Carme-Cape-
llades en més de 15 metres, 
segons dades de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 
Amb nivells per damunt dels 
340 metres sobre el nivell del 
mar en alguns piezòmetres de 
la zona, no s’assolien registres 
similars des de 2004.
Aquesta massa d’aigua sub-
terrània, que abasteix prin-
cipalment la part sud de la 
comarca de l’Anoia, està sot-
mesa a un risc elevat de so-
breexplotació, i durant gran 
part de 2019 va estar en situa-
ció d’alerta per sequera, arran 
dels baixos nivells registrats 

El nivell d’aigua de l’aqüífer de Carme Capellades puja 
15 metres arran de les pluges dels darrers mesos

Aquests nivells, que as-
soleixen els 340 metres 
en alguns piezòmetres, 
no es reproduïen des de 

2004

per una absència de pluges 
durant la major part de l’any.
Cal tenir en compte que, des 
de finals de 2019, la conca 
d’Òdena (sud de la comarca 
de l’Anoia) disposa del pro-
veïment addicional des de 

i Castellolí ja disposen d’una 
font d’abastament alternati-
va que servirà per reduir les 
extraccions de l’aqüífer i con-
tribuir a la seva millora per 
assolir els objectius establerts 
a la planificació hidrològica.

l’embassament de la Llosa del 
Cavall, al riu Cardener, i a la 
xarxa regional Ter-Llobregat. 
En aquest sentit, municipis 
de la comarca com Igualada, 
Vilanova del Camí, part de 
Santa Margarida de Montbui 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena i el 
Servei Català de Trànsit, 
secció del Departament 

d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de con-
trol, seguretat i vigilància del 
transit a Catalunya, han sig-
nat un acord per transferir les 
competències sancionadores 
de la policia local d’Òdena en 

relació a les denúncies i infrac-
cions de circulació a les vies 
urbanes a la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra. 
La competència sancionadora 
local que fins al moment de 
la signatura del conveni re-
queia en la figura de l’alcalde 
passa ara a tenir com a darrer 
representant la persona dele-
gada territorial del Govern de 
la Generalitat a la Catalunya 

Mossos assumeixen les competències de 
denúncies i sancions en vies urbanes

Central.
L’acord en el traspàs de com-
petències també fa recaure en 
el Servei Català de Trànsit la 
gestió i ingrés econòmic de 
les sancions efectuades pel 
cos dels Mossos d’Esquadra 
i qualsevol denúncia contra 
les resolucions sancionadores 
s’hauran de presentar davant 
del director del Servei Català 
de Trànsit.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

“Records d’un confina-
ment”, així és com han 
anomenat des de Cultu-

ra al nou repte que proposen 
a la ciutadania i que consis-
teix en enviar fotografies rea-
litzades durant aquest confi-
nament. L’objectiu expliquen 
des de la regidoria és poder 
disposar, en un futur, d’una 

font documental i de memò-
ria gràfica d’aquest moment 
excepcional.

Els carrers deserts, l’hora 
dels aplaudiments, les con-
verses des de les finestres i 
balcons… imatges que resu-
meixen aquesta època viscu-
da i deixi constància de l’estat 
del municipi durant l’episodi.
Si voleu participar en la pro-

posta haureu d’enviar les 
vostres fotografies en format 
jpg al WhastApp de Cultura 
659747889, especificant les 
dades de l’autor o autora, lloc 
i descripció de la fotografia.
L’enviament de la fotografia 
queda subjecte a la cessió de 
l’ús a l’arxiu històric del mu-
nicipi i podran ser utilitzades 
en exposicions o publicaci-
ons locals.

Cultura convida la ciutadania a 
participar en la creació d’un fons 
documental i gràfic del confinament

EVOLUCIÓ DE L’AQÜÍFER DURANT EL 2020

comarca Espai patrocinat per
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La Diputació de Bar-
celona ha lliurat me-
suradors portàtils de 

terbolesa a 19 municipis 
de la província menors de 
5.000 habitants, entre ells 
set de l’Anoia (Argençola, 
Bellprat, Carme, Castellolí, 
Orpí, els Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles), que re-
alitzen la gestió directa de 
l’abastament d’aigua i que no 
disposaven d’aquest aparell 
per realitzar els controls di-
aris de terbolesa de l’aigua de 
consum humà.
Quan es va iniciar l’estat 
d’alarma, la Diputació de 
Barcelona va recordar als 
municipis la importància de 
seguir realitzant els controls 
diaris de clor i terbolesa en 

l’aigua, ja que són clau per 
a la correcta desinfecció de 
l’aigua. El que va portar a de-
tectar que 19 municipis, no 
tenien mesurador de terbo-
lesa portàtil. Es tracta doncs 
d’una mesura extraordinària 
per dotar d’aquestes eines als 

ens locals que no en tenien.
L’abastament d’aigua de con-
sum és un dels serveis bàsics 
i essencials que estableix la 
declaració de l’estat d’alarma 
per a la gestió de la crisi oca-
sionada per la COVID-19 i, 
per tant, cal seguir garantint 

La Diputació de Barcelona ha lliurat mesuradors portàtils 
de terbolesa de l’aigua de consum humà a 19 municipis

el subministrament d’aigua 
amb totes les garanties sani-
tàries. 
En aquest sentit, aquests me-
suradors  portàtils  serviran 
per reforçar l’autocontrol in 
situ del paràmetre terbolesa 
en els municipis. És molt 
important mantenir en tot 
moment nivells correctes de 
terbolesa en l’aigua per ga-
rantir-ne un bon tractament 
de desinfecció, i així complir 
els criteris de qualitat sani-
tària de l’aigua de consum 
humà segons la normativa 
vigent.
Aquest aparell serveix per 
mesurar la terbolesa en l’ai-
gua de xarxa de consum. 
El paràmetre terbolesa s’ha 
d’analitzar a l’aigua de xarxa, 
d’acord amb el què estableix 
la normativa (RD 140/2003). 

Aquest RD estableix que la 
terbolesa s’ha d’analitzar al 
laboratori en les mostres que 
es prenen i s’analitzen periò-
dicament, i també in situ al 
municipi almenys 2 cops per 
setmana. Aquestes mesures 
in situ de terbolesa les fan 
els tècnics municipals que 
s’ocupen de tot allò relacio-
nat amb la gestió de l’aigua al 
municipi.
Cal remarcar que, d’acord 
amb les indicacions de l’Or-
ganització Mundial de la Sa-
lut, els coronavirus són uns 
tipus de virus particular-
ment susceptible als mètodes 
convencionals de tractament 
i desinfecció de l’aigua i, per 
tant, la població pot continu-
ar fent servir l’aigua de l’ai-
xeta com sempre.d’Igualada 
aquest diumen.

MONTBUI / LA VEU 

Montbui participa a 
la campanya man-
comunada “Ara 

més que mai”, per donar vi-
sibilitat i reconeixement als 
comerços de proximitat.
S’establirà una línia d’ajuts al 
comerç local, finançada amb 
fons municipals, que ascendi-
rà als 20.000 euros
L’Alcalde de Montbui Jesús 
Miguel Juárez i el regidor de 
Promoció Econòmica, Co-
merç, Turisme, Ocupació i 
Seguretat Ciutadana Jordi 
Bòria es van reunir aquest 
dissabte de forma telemàtica 
amb una important repre-
sentació dels comerciants de 
la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM), l’ens que 
engloba el comerç i els serveis 
de proximitat al municipi.
Durant la trobada les auto-
ritats i els comerciants han 
intercanviat propostes i han 
pogut compartir aquelles me-

sures que s’estan prenent des 
de la institució municipal per 
donar suport a aquest col-
lectiu, i que ja s’estan imple-
mentant, com ara l’adhesió a 
la campanya mancomunada 
“Ara més que mai”, per donar 
visibilitat i reconeixement als 
comerços de serveis essenci-
als de proximitat.
A mesura que vagin obrint 
tots els comerços i serveis, la 
campanya evolucionarà cap 
a noves accions que espero-
nin els habitants de la Conca 
d’Òdena a fer la compra i a 
consumir en el comerç local. 
L’objectiu és apel·lar a la res-
ponsabilitat social dels veïns 
i veïnes, tot incidint en la 
importància de la compra de 
proximitat per la seva reper-
cussió directa en l’entorn més 
proper, tant econòmicament 
com socialment.
Cal destacar que l’Ajuntament 
de Montbui destinarà una 
partida econòmica de 10.000 
euros a aquesta campanya, 

que es completarà amb la cre-
ació d’una web conjunta dels 
comerços de la Conca.
D’altra banda, les autoritats 
van avançar als comerciants 
del municipi que enguany 
s’establirà una línia d’ajuts al 
comerç local, finançada amb 
fons municipals, que ascen-
dirà als 20.000 euros, i que és 
conseqüència de la no realit-
zació de la Fira del Comerç 
prevista inicialment pel mes 
de maig, però suspesa dona-
da la crisi sanitària de la Co-
vid-19. Aquesta línia d’ajuts 
té com a objectiu ajudar un 
sector que s’ha vist durament 
colpejat per aquesta situació 
durant els darrers dos mesos.
Tant des de l’Ajuntament de 
Montbui com des de la UEM 
es valora de forma positiva 
aquesta trobada, que s’em-
marca en la voluntat de tre-
ballar conjuntament amb un 
dels sectors més destacats de 
dinamització econòmica del 
municipi.

L’Ajuntament de Montbui, al costat 
del comerç de proximitat

JORBA / LA VEU 

L’Àrea d’Infraestructu-
res, Mobilitat, Urba-
nisme, Habitatge i Es-

pais Naturals de la Diputació 
de Barcelona ha fet entrega a 
l’Ajuntament de Jorba de l’es-
tudi que va encarregar sobre 
els talussos del vessant del 
Puig de la Guàrdia i el camí 
de la Resclosa.
El treball s’ha centrat en es-
tudiar les zones afectades per 
evitar les petites esllavissa-
des i caigudes de terres i pe-
tits blocs que en períodes de 
pluja afecten a cases i carrers 
del municipi, sobretot els re-
ferents al vessant nord que 
ressegueix tot el poble.
L’estudi ha identificat les zo-
nes d’actuació i proposa di-
ferents formes d’intervenció 
per a l’estabilització dels ta-
lussos, prioritzant els punts 
que necessitin una millora 
de l’estabilitat, assenyalant 
les zones d’actuació i una va-

loració econòmica d’aquests 
treballs. En total s’han iden-
tificat 10 actuacions al llarg 
del talús del Puig de la Guàr-
dia i 1 actuació al talús del 
camí de la Resclosa.
L’estudi ha estat elaborat pel 
Servei d’Equipaments i Es-
pai Públic de la Diputació de 
Barcelona i ha pressupostat 
un cost total de les interven-
cions als dos talussos que 
poden anar dels 570 als 580 
mil euros.

Jorba rep l’estudi per a la 
intervenció dels talussos 
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PIERA / LA VEU 

La segona edició de la 
Marxa Solidària Con-
tra el Càncer, organit-

zada pel Club Ciclista Piera, 
la Televisió de Piera i Yocalo 
Logística, s’havia de celebrar 
el passat 19 d’abril. Aquest any 
no ha estat possible dur-la a 
terme amb motiu de la CO-
VID-19 però, no obstant això, 
tothom ha pogut col·laborar 
amb l’AECC- Catalunya Con-
tra el Càncer atès que s’ha se-
guit endavant amb les inscrip-
cions i s’han recaptat un total 
de 3.163,47 €. Els dorsals i les 
samarretes fetes per a l’ocasió 

quedaran guardades a l’estudi 
de la Televisió de Piera fins 
que la situació actual permeti 
anar a recollir-les. 
L’organització vol donar les 
gràcies a totes les persones 
participants per la seva confi-
ança i suport i també a l’Ajun-
tament de Piera, les entitats, 
les empreses i els establiments 
que han patrocinat i col·la-
borat en aquesta edició. Així 
mateix, tot i que la il·lusió i 
les ganes de celebrar la mar-
xa no han estat suficients per 
a poder dur-la a terme, els 
organitzadors asseguren que 
tornaran l’any vinent amb més 
ganes que mai.

La Marxa Solidària 
Contra el Càncer recapta 
més de 3.000 euros

PIERA / LA VEU 

El Servei de primera 
acollida del Consell 
Comarcal de l’Anoia va 

dur a terme, el passat dilluns 
dia 4 de maig, la darrera ses-
sió en línia del curs d’acollida 
sobre coneixement de la so-
cietat catalana i el seu marc 
jurídic. La formació, de 15 
hores de durada,  s’ha adreçat 
a una desena de joves migrats 
sols que resideixen al centre 
d’acollida Castell de Fang, 
ubicat al municipi de Piera. 
Aquesta actuació forma part 
de les accions formatives que 
s’ofereixen a les persones im-
migrades nouvingudes a la 
comarca.

La sessió va comptar amb 
la col·laboració de l’equip 
de professionals del Centre 
d’Acollida Castell de Fang, el 
dinamitzador cívic del Con-
sell Comarcal, així com de 
l’Ajuntament de Piera, qui ha 
cedit part del material ne-
cessari per poder impartir 
la formació. Els joves es van 
mostrat atents i van aprofitar 
per resoldre dubtes en rela-
ció als continguts impartits 
per la tècnica d’acollida.
L’objectiu del curs era con-
tribuir a la millora de la 
seva autonomia, a una major 
comprensió de la societat en 
la que viuen i a l’exercici d’ 
una ciutadania activa i res-
ponsable.

Finalitza un curs en 
línia al centre d’acollida 
Castell de Fang

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
reprès els treballs 
de restauració de la 

muntanya de Miramar, on el 
passat juliol es van cremar 56 
hectàrees.
Durant la primera fase de 
treball es tallar la vegetació 
cremada i es van fer feixines 
amb els troncs talats, una sè-
rie de cordons a l’estil de les 
antigues feixes, que han fet 
de barrera per reduir l’ero-
sió. Aquest darrer mes d’abril 
ha plogut molt i a la zona on 
s’havia pogut acabar de fer les 
feixines han evitat els esllavis-
saments i l’erosió de la terra, 
cosa que permetrà una més 
ràpida recuperació del sòl i la 
vegetació.
Durant la primera fase també 
es va començar a netejar el 
bosc i recuperar camins per 
la zona del camí del repetidor, 
però no hi hagué temps de fer 
les feixines. Entre el 18 i el 23 
d’abril van caure més de 130 
litres d’aigua i en la zona on 
encara no s’ha pogut actuar, 
ha provocat esllavissades de 
marges de camins, esvorancs 
i una pèrdua important del 
sòl més fèrtil.
Així, la segona fase té per 
objectiu arreglar els camins 
afectats, construir un mur 
d’escullera a un pas de tor-
rent que s’ha esllavissat, se-
guir amb la tala de la vegeta-
ció cremada, desemboscar la 
fusta de les zones accessibles 
i seguir construint feixines a 
les zones més pendents.
Gràcies a les pluges, la vege-
tació està recuperant l’ecosis-
tema d’aquesta vall protegida. 
Les especies rebrotadores 
com l’alzina i el roure ja estan 

rebrotant de soca.
La recuperació de la munta-
nya de Miramar està sent pos-
sible gràcies a la subvenció de 
220.000 euros que la Diputa-
ció de Barcelona ha concedit 
a l’Associació de Propietaris 
Forestals de les Serres de Mi-
ralles i Orpinell a la qual el 
municipi de Capellades es va 
adherir l’any passat. Aquesta 
és una entitat sense ànim de 
lucre que vetlla pel manteni-
ment i conservació dels bos-
cos a 13 municipis de l’Anoia.
La intervenció, amb la recu-
peració dels camins malme-
sos per l’incendi però també 
pels diferents episodis d’ai-
guats que s’han produït a 
l’octubre i ara l’abril, s’espera 
que es pugui acabar a mitjans 
d’estiu. Tal com destaca en Pol 
Bacardit, l’enginyer de la Di-
putació que està coordinant 
la intervenció «estem actuant 
sobre 37 de les 56 hectàrees 
cremades, ja que només ens 
hem pogut posar en contac-
te amb 14 dels 47 propieta-
ris i els altres desconeixem 

qui són. Si volen que també 
hi actuem, es poden posar 
en contacte amb els ajunta-
ments dels seus municipis. 
Agraïm molt la bona respos-
ta que està tenint l’actuació 
de restauració per part dels 
veïns, que ens ho han mani-
festat en diverses ocasions».
L’Alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, explica com 
«l’Ajuntament des de l’ende-
mà de l’incendi ens vam po-
sar en contacte amb al Dipu-
tació de Barcelona per donar 
suport a la restauració de les 
zones cremades, els serveis 
administratius de l’ajunta-
ment van participar activa-
ment en la localització dels 
propietari de les zones afec-
tades, per tal de fer possible 
la coordinació de la restau-
ració. Volem agrair a la Di-
putació de Barcelona, al Pol 
Bacardit, l’enginyer del pro-
jecte i l’Associació de Propie-
taris Forestals de les Serres de 
Miralles i Orpinell per la seva 
implicació per la recuperació 
de la muntanya de Miramar».

Comença la segona fase de restauració 
de la muntanya de Miramar

CAPELLADES / LA VEU 

Per segona setmana, 
la Residència de Ca-
pellades, no presenta 

cap persona en aïllament per 
simptomatologia.
Per segona setmana consecu-
tiva, la Residència Fundació 
Consorts Guasch de Capella-
des, no té cap resident amb 

positiu de Covid-19, fet que 
suposa que cap dels seus re-
sidents es troben en situació 
d’aïllament. A dia d’avui, tots 
els avis i àvies de la residèn-
cia són negatius d’afectació 
de coronavirus. Es tracta de 
les 49 persones que hi seguei-
xen internades, i de les 4 que 
han decidit mantenir-se en els 
seus domicilis familiars.

La Fundació Consorts Guasch 
ja no compta amb cap persona 
en aïllament per Covid-19

Dos mesos després de 
l’inici de la crisi sociosa-
nitària, l’evolució favora-
ble dels indicadors permet 
pensar en una situació es-
tabilitzada.
La tendència a la millora 
dins del centre dona opti-
misme als professionals, a 
les persones usuàries i al 
Patronat de l’entitat.
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S.M. DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha ad-
quirit 3.000 unitats de 

mascaretes que aquesta ma-
teixa setmana ja ha distribuït 
a tots els veïns empadronats 
al municipi, juntament amb 
un butlletí informatiu centrat 
en el Covid19 i amb informa-
ció de servei sobre la pandè-
mia i el confinament.
Es tracta de mascaretes d’ús 
civil del model FFP2 (no des-
tinades a l’ús sanitari) que 
l’Ajuntament ja havia adqui-
rit, avançant-se a les neces-
sitats dels veïns, abans que la 
Generalitat anunciés que en 
facilitaria una per ciutadà, i 
les ha repartit pensant espe-
cialment en les persones que 
no surten de casa –i que per 
tant tampoc han anat a al far-
màcia a buscar la seva masca-
reta- i també en les persones 
que en fan un ús perquè en 
tinguin dues, ja que són mas-
caretes amb una vida limita-
da. Precisament l’Ajuntament 
també està preparant masca-

retes de roba reutilitzables; 
de moment ja ha adquirit el 
material i serà un equip de 
voluntaris qui les confeccio-
narà.
L’alcalde de Tous, David Al-
quézar, explica: “des de l’inici 
de la pandèmia teníem clar 
que  havíem de treballar en 
diversos fronts per garantir 
la salut i el benestar dels nos-
tres veïns, i per això hem fet 
un pla de mesures de caire 
sanitari i de prevenció, però 
també inclou mesures soci-

L’Ajuntament de Tous reparteix 
mascaretes a tots els veïns

als, econòmiques, i de dina-
mització cultural, perquè en 
una situació de confinament 
estricte com la que hem vis-
cut cal tenir en compte tots 
els àmbits del benestar i les 
necessitats de les persones”. 
L’atenció presencial a l’Ajun-
tament de Tous es va repren-
dre el passat dilluns dia 4 de 
maig, només per a tràmits 
urgents, amb totes les me-
sures de prevenció i amb un 
horari reduït: dilluns, dime-
cres i divendres de 9h a 13h.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La línia d’ajuts de 10.000 
euros permetrà cobrir 
fins a 800 euros de llo-

guer o bé, un màxim de 450 
euros de despeses en el sub-
ministrament, segons l’avalu-
ació de cada situació familiar
Vallbona d’Anoia ha obert una 
línia d’ajuts a la població per 
valor de 10.000 euros amb la 
que donar suport a les unitats 
familiars amb menys recursos 
i les que s’han vist afectades 
de forma directa per la situa-
ció provocada per l’emergèn-
cia sanitària provocada per la 
COVID-19.
Els ajuts estan pensats princi-
palment, per a famílies amb 
infants a càrrec i també es-
pecialment, aquelles perso-
nes que han perdut la feina 
o estan subjectes a un Expe-
dient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO). L’acció 
del consistori també contem-
pla la situació d’aquells veïns 
i veïnes que no tinguin pa-
trimoni, recursos suficients o 
ingressos.

Cada unitat familiar podrà 
sol·licitar un màxim d’un ajut, 
per cada un dels conceptes. 
Així, es podrà optar a un ajut 
per al lloguer de fins a 800 
euros o bé, a un ajut per fer 
front als subministraments 
bàsics d’electricitat, aigua, gas 
i internet, de fins a un màxim 
de 450 euros.
Podran presentar la sol·licitud 
de l’ajut totes aquelles per-
sones empadronades al mu-
nicipi majors de 18 anys. Les 
persones amb nacionalitat es-
panyola hauran d’entregar una 
còpia del DNI, mentre que 
aquelles que no tinguin la na-
cionalitat espanyola hauran de 
presentar una còpia del NIE, 
passaport o document que le-
galment el substitueixi. 
El període per poder-se acollir 
als ajuts extraordinaris serà de 
dos mesos a partir de la publi-
cació de les bases i per fer la 
demanda de l’ajut caldrà em-
plenar de forma virtual aques-
ta instància genèrica. 
Quina documentació caldrà 
presentar
La demanda haurà d’anar 

acompanyada de la documen-
tació necessària per a l’avalua-
ció de cada situació. En el cas 
dels ajuts per al lloguer s’hau-
rà de presentar el contracte 
arrendatari i els dos darrers 
rebuts. En quant als ajuts per 
fer front a les despeses de sub-
ministrament caldrà presentar 
les factures pendents i en el 
cas d’estar subjectes a una hi-
poteca, caldrà acompanyar-les 
del contracte hipotecari.
També caldrà presentar els 
extractes bancaris actualitzats 
de tots els comptes corrents 
de la unitat familiar, la docu-
mentació relativa als ingres-
sos econòmics i la documen-
tació que acrediti la situació 
perjudicial provocada pel Re-
ial Decret del 14 de març que 
dóna dret a la sol·licitud de la 
present prestació extraordi-
nària.
Les persones separades, di-
vorciades, responsables de 
pensions alimentàries o de 
custòdies, com també unitats 
familiars responsables d’un 
acolliment hauran de presen-
tar el document corresponent, 

així com les famílies nombro-
ses i persones amb graus de 
dependència o discapacitat.
Com es resoldrà cada situació
La documentació servirà per 
oferir una doble puntuació a 
cada sol·licitud, a partir de la 
identitat de cada persona sol-
licitant i fins al primer grau de 
consanguinitat. D’una ban-
da s’avaluarà per punts cada 
situació definida segons la 
documentació entregada i de 
l’altra, per fer un càlcul de la 
Renda Familiar Disponible 
(RFD) de cada unitat familiar, 
la qual també es traduirà en 
punts. 
Així, les llars amb un sol mem-
bre obtindran 1 punt, les per-
sones amb situació de depen-
dència o discapacitat, famílies 
nombroses i monoparentals 
obtindran 2 punts i les situa-
cions d’especial vulnerabilitat 
rebran 5 punts. S’entendrà per 
situació d’especial vulnerabili-
tat els següents casos: dificul-
tats d’accés al mercat laboral 
per manca de capacitats i/o 
habilitats, no percepció de la 
pensió d’aliments, no dispo-

sar de xarxa social o familiar, 
patir violència intrafamiliar, 
desatenció o negligència als 
infants i altres situacions no 
especificades que comportin 
una situació de risc social.
En quant a la valoració segons 
la RFD, les sol·licituds de les 
unitats familiars que presen-
tin una RFD per persona su-
perior a 300 euros obtindran 
0 punts, les que mostrin una 
RFD d’entre 250 i 300 euros 
rebran 1 punt, de 200 a 249,99 
euros s’obtindran 2 punts, de 
150 a 199,99 euros per mem-
bre es rebran 3 punts, de 100 
a 149,99 se’ls hi atorgarà 4 
punts, de 50 a 99,99 es rebran 
6 punts i per a les sol·licituds 
que presentin menys de 50 
euros per persona a la RFD 
s’obtindran 8 punts. 
La suma de puntuacions que 
rebi cada sol·licitud i que es 
trobi entre 3 i 6 punts optaran 
a un 50% de l’ajut demanat, 
mentre que les sol·licituds 
que presentin una puntuació 
superior als 7 punts rebran el 
100% de l’import sol·licitat a 
la instància.

Vallbona d’Anoia obre una línia d’ajuts per a les despeses de 
l’habitatge per fer front a la crisi provocada per la COVID-19

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Iniciades les tasques de 
manteniment de la franja 
de baixa combustibilitat de 

la urbanització Boscos de Can 
Martí. Una actuació que englo-
ba un total de 6,3 hectàrees on 
disminuïrà l’estrat arbustiu per 
donar compliment a la nor-
mativa de prevenció d’incen-
dis. En alguns trams s’actuarà 
també a nivell de l’estrat arbori. 
Uns treballs que serviran per 
retirar també restes forestals 
i arbres afectats pel temporal 
Glòria i els altres episodis de 

pluja i vent força actius al llarg 
del passat hivern.
L’empresa contractista és Fo-
rescat i la direcció de l’obra la 
porta a terme l’empresa local 
Entrearbres. Està previst que 
aquesta actuació tingui una 
durada de 15 dies i suposarà 
un cost d’11.525 euros finan-
çats en un 95% per la Diputa-
ció de Barcelona.
Per a qualsevol aclariment 
o incidència generada per 
aquest manteniment us po-
deu posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals de 
Medi Ambient.

Manteniment a la franja 
dels Boscos de Can Martí
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CALAF / LA VEU 

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

la Covid-19, l’Ajuntament de 
Calaf ha escoltat i donat su-
port a tots aquells col·lectius 
que s’han vist afectats pel 
coronavirus; promovent i/o 
acompanyant diferents inici-
atives.
Per tal de seguir treballant en 
aquesta línia, l’equip de go-
vern ha acordat destinar una 
partida de 55.000 euros del 
pressupost municipal amb 
l’objectiu de fer front a dife-
rents necessitats vinculades 
amb atendre persones vulne-
rables, reactivar l’economia 
local i combatre la pobresa i 
desigualtats.
Aquest primer paquet d’aju-
des es podran sol·licitar a tra-
vés de diferents beques i ajuts 
i inclouran:
- Beques wifi, amb la finalitat 
de garantir dret a l’educació 
de tots els infants
- Subvencions pel teixit pro-
ductiu, autònoms i comerços 
- Ajuts amb material de pre-
venció per l’atenció directe 
dels comerços
- Ajuts a les famílies més vul-
nerables
Les bases per sol·licitar 
aquests ajuts s’aprovaran al 
proper Ple previst per aquest 
mes.

Diverses actuacions des què 
es va iniciar la crisi del Co-
vid19 

Fins ara, les diferents iniciati-
ves promogudes des de cada 
àrea han estat:
- Àrea Social
Des dels Serveis socials s’ha 
atès a les persones vulnera-
bles i la població de risc, do-
nant resposta a les múltiples 
i noves necessitats que han 
sorgit a causa d’aquesta crisi 
sanitària i social: augmentat 
les ajudes per a subminis-
traments, productes farma-
cèutics, serveis funeraris, 
aliments... i fent les gestions 
i tràmits pertinents. A més, 
s’ha donat suport i treballat 
conjuntament amb Càritas 
de Calaf per la gestió i orga-
nització del Banc d’Aliments. 
Així com suport a les famílies 
en situació d’urgència per la 
crisi sanitària.
Pel que fa a la Gent Gran, s’ha 

augmentat la teleassistència, 
potenciant les trucades i se-
guiment a les persones ma-
jors de 65 que viuen soles. 
També s’ha fet un seguiment 
telefònic i assistencial de les 
persones usuàries del Centre 
de Dia per part de l’empresa 
que gestiona el centre, Fun-
dació Àuria, i s’ha readaptat 
i ampliat el servei del SAD 
(Servei d’atenció a domicili) 
municipal davant de les no-
ves necessitats. D’altra ban-
da, també s’ha promogut un 
servei gratuït de suport psi-
cològic al dol de forma tele-
màtica destinat a les perso-
nes de Calaf que han perdut 
un familiar o ésser estimat a 
causa de la Covid-19 amb la 
col·laboració de Suport al dol 
de Ponent. Finalment, des de 
l’Ajuntament s’ha coordinat i 
acompanyant el projecte del 
“Bon Veïnatge”, per donar su-
port a aquelles persones que 
no poden sortir de casa, i per 
tant, van manifestar la neces-
sitat de tenir un suport per la 
compra o suport telefònic do-
nat que viuen soles. 
Des d’Educació s’ha estat en 
contacte i coordinacó per-
manent amb els centres edu-
catius de la vila i el Departa-
ment d’Educació per fer front 
a les diferents necessitats. En 
aquesta línia, s’ha imprès i 
repartit material didàctic fa-
cilitat pel mateix professorat 
a les llars dels alumnes sense 
connectivitat. D’altra banda, 
des de l’Ajuntament s’han 
cedit i posat a disposició del 
Departament diversos dis-
positius electrònics i s’han 
adquirit dispositius USB per 
permetre la connexió amb la 
xarxa 4G per famílies sense 
la possibilitat de connexió. 
A més, també s’ha promogut 
la campanya global perquè 
el veïnatge compartís, sem-
pre en situació de seguretat, 
el seu WiFi. Finalment, amb 
la voluntat d’ajudar aquelles 
famílies nouvingudes que en-
cara no tenen coneixement 
de la nostra llengua, l’Ajun-
tament i l’Escola van coor-
dinar-se amb el Consell Co-
marcal per tal d’acompanyar 
en l’entesa de les activitats i 
procediments telemàtics, cre-
ant una xarxa de voluntàries 
anomenades “Mares Enllaç”.
Des d’Esports s’ha promo-
gut el projecte  Calaf es mou 
oferint una graella setmanal 

d’activitats esportives gratu-
ïtes a través de video confe-
rències amb propostes i for-
mats per a tothom i ofertes 
per professionals de l’esport 
del municipi. Finalment, 
també s’ha col·laborat amb 
el Canal Taronja i el Consell 
Comarcal de l’Anoia per re-
alitzar des del mes de maig 
classes de gimnàstica per a 
persones grans a través de la 
televisió cada dimarts i dijous 
d’11h a 12h.

Àrea Econòmica
Des de l’inici de l’estat d’alar-
ma, moltes empreses i comer-
ços han vist afectada la seva 
activitat laboral i econòmica. 
Per això, s’han realitzat dife-
rents accions per tal d’escoltar 
i oferir el suport necessari al 
teixit productiu i comercial 
del municipi en aquesta difí-
cil situació.
Des del Centre de Recursos 
per a l’Ocupació s’ha fet una 
ronda de contactes i trucades 
de seguiment a empreses i au-
tònoms per tal de recollir ne-
cessitats i treballar diferents 
línies d’ajuts per aquells que 
s’han vist afectats per la cri-
si de la Covid19. A més, s’ha 
ofert informació i acompa-
nyament dels diferents ajuts 
per part de la Generalitat i 
l’Estat. També s’ha assessorat 
a empreses i emprenedors per 
realitzar tràmits i orientat a 
persones amb ERTO o situa-
ció d’atur. 
D’altra banda, des de Pro-
moció Econòmica i Comerç 
s’ha estat en contacte amb 
els comerciants del municipi 
per tal de definir diferents re-
cursos a nivell d’informació i 
acompanyament, prevenció, 
formació, publicitat, comu-
nicació i ajuts econòmics que 
s’aprovaran en el proper Ple.  
- Àrea de territori i Medi Am-
bient
Finalment, la crisi del Co-
vid19 també ha suposat l’alte-
ració d’alguns serveis públics. 
En aquest sentit, però, des de 
l’Àrea de Medi Ambient s’ha 
apostat per mantenir el servei 
de la deixalleria amb cita prè-
via per tal de garantir la salut 
pública i evitar que s’abando-
nin mobles vells al carrer o es 
dipositi roba vella als conte-
nidors, ja que l’empresa Hu-
mana no està prestant aquest 
servei de rellida de roba usa-
da de forma momentània. 

L’Ajuntament de Calaf destinarà 
55.000€ del pressupost per fer front a 
la crisi de la Covid-19

CALAF / LA VEU 

El Casino de Calaf prepara la 
primera edició del Concurs 
de Microtextos teatrals inè-
dits. Les obres poden ser te-
atrals o en modalitat de dan-
sa i han de tenir una durada 
d’entre 15 i 20 minuts. En el 
cas que sigui un microtext 
teatral, la peça ha de constar 
de màxim 3 actors i/o actrius, 
mentre que si és de dansa, el 
repartiment s’amplia a mà-
xim quatre personatges. El 
text es pot presentar tant en 
català com en castellà, però 
ha de ser inèdit.
El concurs compte amb 1.000 
euros a repartir entre els tres 
primers guanyadors i es po-

dran presentar les obres fins 
al 30 de setembre,
Per a més informació, a la pà-
gina web de l’entitat trobareu 
les bases del concurs.

El Casino posa en 
marxa un Concurs de 
Microtextos teatrals

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
cerca comprar un ha-
bitatge situat al centre 

històric de Calaf gràcies a una 
subvenció que ofereix l’Ofici-
na d’Habitatge de la Diputa-
ció de Barcelona a través del 
catàleg de serveis 2020.
L’objectiu és adquirir i refor-
mar un habitatge del nucli 
antic per poder-lo oferir com 
a vivenda de lloguer per sota 
els preus de mercat, al ma-
teix temps que es dinamitza 
la zona del centre de Calaf i 
s’incrementa el patrimoni de 
l’Ajuntament.

Els requisits que ha de com-
plir l’habitatge són:
- Trobar-se ubicat al nucli 
antic de Calaf
- Tenir una superfície d’entre 
45 i 120 m2
- Preu màxim de venda 
35.000€
Totes les persones propietàri-
es que disposin d’un habitat-
ge d’aquestes característiques 
i que estiguin interessades a 
vendre, poden contactar amb 
els Serveis Tècnics Munici-
pals al 93 8698512 o al cor-
reu navarrorm@calaf.cat, per 
tal de programar una visita i 
valorar l’estat de conservació 
d’aquest.

L’Ajuntament de Calaf 
busca un habitatge al 
nucli antic per destinar-
lo a lloguer assequible
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Novetats a les banquetes de l’hoquei patins igualadí
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Després que es do-
nés per acabada la 
temporada d’hoquei 

patins, l’Igualada Rigat ja tre-
balla en l’equip de campanya 
2020-2021 i la primera con-
firmació va ser la del tècnic, 
Francesc Linares, que seguirà 
un any més a la banqueta ar-
lequinada. La propera tempo-
rada serà la segona de Linares 
com a entrenador igualadí, 
després que arribés a l’estiu del 
2019 firmant per una tempo-
rada.
La primera temporada de 
Francesc Linares al capda-
vant de l’Igualada Rigat ha 
estat marcada per dos mo-

ments claus: l’inici meteòric 
de l’equip, que va arribar a ser 
líder de l’OK Lliga i a ocupar 
posicions de Champions; i 
l’aturada de la competició per 
la pandèmia mundial del co-
ronavirus, que com es va saber 
fa pocs dies, ha portat a la Fe-
deració Espanyola de Patinat-
ge a donar per acabada l’OK 
Lliga, deixant l’Igualada Ri-
gat en una setena posició que 
dona accés a places europees.
La junta directiva s’ha mostrat 
“molt satisfeta amb el joc, el 
rendiment i els resultats de Li-
nares al capdavant de la ban-
queta arlequinada”, motiu pel 
qual s’ha agilitzat la seva reno-
vació perquè lideri el projecte 
2020-2021. 

Toni Aranda substitueix a 
‘Pulgui’ a la banqueta de 
l’Igualada Femení HCP
Si l’Igualada HC anunciava la 
renovació per un any més de 
Francesc Linares, l’Igualada 
Femení HCP va fer públic que 
la seva entrenadora i directo-
ra esportiva, Maria Fernández 
‘Pulgui’, no seguirà al club la 
propera temporada. En un 
comunicat, el club igualadí 
explica que l’entrenadora va 
comunicar aquesta decisió ja 
fa uns mesos, abans de l’inici 
de la crisi del coronavirus.
L’entrenadora asturiana es va 
sumar al projecte esportiu 

del club el juny de 2017 i, des 
d’aleshores, ha estat una peça 
clau en l’evolució del primer 
equip i de la base de l’entitat. 
Tant és així, que ha aconseguit 
portar l’equip fins a l’OK Lliga, 
tal i com es va fer oficial el fa 
dues setmanes.
En el comunicat, l’Igualada 
Femení HCP agraeix “pro-
fundament la seva tasca a la 
nostra entitat i li desitgem el 
millor en la nova etapa que 
iniciarà fora de la que ja és, 
casa seva”. També es matisa 
que l’entrenadora seguirà col-
laborant amb el club des de la 
distància.

En el mateix comunicat, 
l’IFHCP anuncia que el nou 
entrenador i director esportiu 
del club serà Toni Aranda, qui 
ha estat el segon entrenador 
del CE Noia Freixenet mas-
culí d’OK Lliga les darreres 5 
temporades. Aranda també 
ostenta experiència en la ges-
tió i planificació d’equips base 
de diversos clubs catalans, 
“fet que encaixa perfectament 
amb la dinàmica del nostre 
club on, la formació de noves 
jugadores i la potenciació dels 
equips sèniors prenen la ma-
teixa consideració”, expliquen 
des del club.

FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada segueix 
treballant en la tempo-
rada 2020/21 i com a 

pal de paller del projecte, se-
gueix confiant amb en Marc 
Cabestany com a entrenador 
del primer equip Masculí de 
3a Divisió,  acompanyat d’en 
Toni Pajuelo en la prepara-
ció física.
Es tracta d’un pas per apos-
tar en la continuïtat de la 
bona labor portada a terme 
en aquest 2020. La propera 
temporada l’equip vol ex-
pressar energia i fermesa 
tant a dins com a fora del 
terreny de joc.
Marc Cabestany explica quin 
és el seu objectiu: “estem 
treballant per confeccionar 
una plantilla amb un grup 
de jugadors que il·lusiona a 
l’afició. Un club històric com 
l’Igualada, què és capital de 
comarca, ha de consolidar-se 
a 3a Divisió. El primer repte 
serà deixar l’Igualada a la 
categoria, però treballarem 

per fer un pas endavanat a 
la classificació. Volem un 
equip unit i sòlid amb un 
estil propi, però adaptable. 
Hem de ser capaços de com-
petir sempre i contra tots. 
Treballarem incansablement 
per fer de l’Igualada un con-
junt amb personalitat i am-
bició. La situació actual ens 
obligar a planificar de forma 
diferent l’inici dels entrena-
ments. Cal protegir els juga-
dors, tant en l’aspecte físic 
com emocional.”

Dos anoiencs, primers 
fitxatges de la propera 
temporada
Una vegada confirmada la 
permanència a Tercera Divi-
sió, el Primer Equip Masculí 

ha començat a preparar la prò-
xima temporada. El conjunt 
blau, ja ha anunciat dos fitxat-
ges de luxe per la temporada 
2020/21.
El primer a ser presentat va 
ser el migcampista Bernat Be-
nito. El jugador Santa Marga-
rida de Montbui és un reforç 
de primer nivell que arriba 
procedent del CE Manresa, 
on ha sigut un dels pilars de 
l’equip.
Per altra banda, també s’ha 
confirmat la tornada d’un 
jove igualadí de 19 anys, l’Ar-
nau Cuadras. El lateral dret ha 
tancat la seva etapa de Futbol 
Base, encadenant cinc tem-
porades consecutives al CF 
Damm. L’Arnau donarà aire 
fresc, esforç i entrega a l’equip.

El CF Igualada renova el cos tècnic i 
fitxa els primers jugadors 

L’Igualada Rigat va 
renovant jugadors
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Diumenge passat s’anunci-
ava la primera renovació de 
l’Igualada Rigat, la de Roger 
Bars, i des de llavors, se n’han 
anunciat tres més. Bars, de 
només 21 anys, va debutar a 
l’OK Lliga amb l’Igualada la 
temporada 2015-2016 en edat 
juvenil. Des de llavors, s’ha 
mantingut de manera regular 
com un jugador de la prime-
ra plantilla i s’ha convertit en 
una peça important per tots 
els entrenadors que ha tingut.
La següent renovació en 
anunciar-se va ser la de Marc 
Palau, que en aquesta primera 
temporada a les files de l’equip 
arlequinat, ha marcat sis gols a 

l’OK Lliga, on també ha donat 
dues assistències.
César ‘Tety’ Vives també ha 
renovat fins el 2021. El cata-
là-holandès, de 23 anys, com-
pletarà d’aquesta manera la 
seva temporada número vint-
i-un al club. Aquesta tempo-
rada, Vives ha anotat nou gols 
a l’OK Lliga i ha donat quatre 
assistències.
I dimecres al vespre s’anuncia-
va la renovació del capità, Ton 
Baliu, de 31 anys, que ha com-
plert amb aquesta dotze tem-
porades al primer equip de 
l’Igualada. La 2020-2021 serà 
la tretzena: estadístiques que 
el posen a l’alçada de mites 
com Albert Folguera, David 
Cáceres o Santi Carda.



Es crea el servei d’autobús urbà a Igualada, i es fan 
obres per fer més gran la plaça de la Creu
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Autobus marca Barreiros, del bus urbà d’Igualada. Arxiu Toni Rica.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l transport sempre ha 
estat molt important 
en una comunitat, no 

només el de mercaderies, sinó 
també el de persones. A banda 
de l’enorme importància que la 
diligència i, més tard, el ferro-
carril, van suposar per al deve-
nir del nostre territori, també 
ho va ser el transport urbà. Va 
marcar l’inici que Igualada fos 
considerada “una ciutat”, en 
comptar amb un servei que la 
distingia d’altres. Òbviament, 
va comportar unes millores 
sensacionals per a l’època, si 
bé, com tots sabem, almenys a 
Igualada els trajectes a peu es 
feien -es fan- en pocs minuts...
Segons hem pogut saber de 
diverses fonts, l’any 1960 es va 
crea l’empresa Gibert (com a 
servei de taxi entre la Pobla de 

1965 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Claramunt i Igualada) a càrrec 
del Sr. Francisco Gibert.
El 1965, l’any que ens ocupa 
aquesta setmana, es crea el 
Servei Urbà d’Igualada (amb 
intervenció de l’Ajuntament), 
tot i que es va inaugurar uns 
pocs dies iniciat el 1966, el 4 
de gener.  Poc temps després 
s’amplia el servei als municipis 
de Vilanova de Camí, primer,  i 
després a Montbui com subur-
bà, i amb autorització d’una 
altra empresa per a aquests 
dos trams que excedeixen del 
terme d’Igualada, (l’empresa 
no es cita però s’endevina que 
es tracta de Masats SA, llavors 
Salvador Alapont Sanz). Vaja, 
que el servei geogràfic va que-
dar delimitat gairebé com avui 
el coneixem, i també l’empresa, 
perquè la concessionària actual 
del bus interurbà, 54 anys des-
prés, és la mateixa, Masats SA. 

Cap a 1969 la línia de “Ger-
mans Gibert” Roquetes-Vila-
nova i La Geltrú és venuda a 
Josep Monestir Grimau (avui 
MonBus, i amb un propietari 
que res té a veure amb Catalu-
nya, perquè és gallega).
No obstant això qui realment 
va acabar fent aquesta línia va 
ser José Amatllé Bricollé.
Abans de 1981 (a causa de les 
pèrdues acumulades) el Ser-
vei Urbà d’Igualada va passar 
a mans de Tuisa (Transports 
Urbans d’Igualada SA), crea-
da com UTE entre SA.Masats, 
S.Pallás i l’Ajuntament d’Igua-
lada) i el servei suburbà passa a 
SA.Masats directament.

La plaça de la Creu
Des de mitjan segle XIX, en un 
context de conflictes polítics i 
socials, els Escolapis van aban-
donar un edifici de la plaça de 
la Creu i aquest, més tard, va 
ser ocupat per la Casa Consis-
torial. Al voltant del veïnatge 
que s’hi havia instal·lat, aviat, 
s’hi va aixecar la primera zona 
enjardinada de la ciutat. I, si 
bé la creu que va havia donat 
nom a la plaça va ser destruïda 
durant la Guerra Civil, a l’any 
1952, amb motiu de la cons-
trucció d’una font i un brolla-
dor, una nova creu -esculpida 
per l’escultor Ernest Marco- va 
passar a presidir tota la plaça.
Amb el trasllat de la Casa Con-
sistorial a la plaça de l’Ajunta-
ment, aquell gran edifici muni-
cipal va anar incorporant nous 
espais amb diverses funcions 
(Jutjats, Telègrafs, Bombers, 
Creu Roja, Dispensari, etc.), a 

Crònica a la Vanguardia de la inauguració del bus urbà d’Igualada.

més de les dues esglésies i una 
illa de cases, fins que finalment 
a l’any 1965 va ser enderrocat 
per a donar una projecció ur-
bana molt més àmplia a tot el 
recinte; i va ser emplaçada una 

nova Font en record de l’antiga 
Capella de Nostra Senyora de 
la Guia, a les portes del carrer 
de l’Argent. Naixia així una pla-
ça de la Creu que ha perdurat 
fins avui.
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

L’Òscar Balcells és el di-
rector del Teatre de 
l’Aurora, el teatre igua-

ladí gestionat per la cooperati-
va Unicoop Cultural que ofe-
reix una programació estable 
d’arts escèniques des de 1996 
amb la voluntat que el teatre, 
i la cultura en general, siguin 
accessibles per a tothom a tra-
vés d’una oferta de qualitat. El 
Teatre de l’Aurora és membre 
de l’Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya (ADET-
CA) i de la Red de Teatros Al-
ternativos. Des del passat 12 
de març han hagut de tancat 
les portes i encara no tenen 
clar quan podran tornar a 
obrir-les.

Fa dos mesos que es va tan-
car tot. Com esteu?
Doncs els teatres vam ser de 
les primeres activitats que và-
rem tancar i potser serem de 
les últimes a tornar a obrir 
i recuperar la programació 
i l’activitat. Estem a l’espera 
però el que sí que tenim clar 
és que, obrir com s’està plan-
tejant ara en aquest pla de des-
confinament, que projecta que 
puguem obrir amb un terç de 
l’aforament, en teatres petits 
com el nostre amb aforaments 
reduïts no és viable. Fins que 
no ens permetin obrir al 100% 
de l’aforament nosaltres no po-
drem tornar a obrir el teatre.
La nostra esperança és poder 
engegar de cara al setembre, 
tenim ganes d’aixecar el teló 
i que tothom pugui tornar a 
gaudir del teatre, però estem 
a expenses de les adminis-
tracions i què decideixin les 
autoritats sanitàries i si al se-
tembre es manté que només 
puguem obrir amb un terç de 
l’aforament, ens esperarem. La 
majoria dels teatres privats del 
país no es planteja reobertura 
sinó és al 100%.

Econòmicament la situació 
és molt complicada per a 
vosaltres.
La situació és complicada per 
a tots els sectors, però la par-
ticularitat que tenim és que el 
sector de la cultura ja veníem 
molt tocats de la crisi del 2008, 
és un sector que econòmica-

ment ja es troba en una situ-
ació molt precària, amb molt 
pocs recursos. Encara està-
vem en procés de recuperació 
de l’anterior crisi econòmica 
i justament abans d’aquesta 
pandèmia, s’acabaven d’unir 
esforços de tot el món de la 
cultura demanant aquest 2% 
del govern de la Generali-
tat que ja era una demanda 
d’ajuda urgent, d’una situació 
insostenible si volem tenir un 
país amb una societat culta, i 
ara només ens faltava que arri-
bés aquesta crisi sanitària que 
ens deixa a tot el sector molt 
més tocat, tocat de mort.
Particularment com a Teatre 
de l’Aurora, el fet de no tenir 
cap ingrés és molt preocupant, 
perquè a part d’afectar la pro-
gramació també afecta a la 
nostra producció pròpia, tant 
la que teníem en gira com la 
que estàvem preparant.

Us heu sentit acompanyats 
per les administracions pú-
bliques?
Sí, hi ha hagut un treball molt 
estret amb el departament de 
Cultura de la Generalitat a 
nivell de subvencions, encara 
que no tant a l’aspiració que 
teníem d’augmentar aques-
ta dotació del pressupost del 
2%. Però sí que hi ha hagut 
un treball molt intens sobre-
tot a nivell dels ajuts que ja 
estaven concedits aquest any, 
pagaments, flexibilització de 
les ajudes que estaven conce-
dides... S’ha de reconèixer que 
el departament de Cultura 
s’ha posat les piles i s’ha posat 
al costat del sector però clar, 
sempre amb els recursos que 
té, que són limitats.
Des del departament ja es va 

anunciar un pla de rescat per 
al sector i caldrà veure com es 
va concretant aquests propers 
dies. 

Hi ha molta incertesa sobre 
com quedarà el món del te-
atre quan acabi tot això per-
què el teatre és proximitat, 
és contacte. Com creus que 
evolucionarà?
No ho sabem i crec que el 
que portem més malament 
és aquesta incertesa perquè 
t’obliga a fer diversos plans a 
l’espera de veure com va evo-
lucionant la situació sanitària, 
a l’espera de saber com ens 
anirà afectant aquest descon-
finament, a l’espera de saber 
quan podrem obrir. És tot tan 
incert...
Personalment m’és molt difícil 
d’imaginar que podrà passar.... 

Què voldríem que passés? 
Que tot torni a la normalitat 
l’abans possible i poder tornar 
a obrir el Teatre de l’Aurora i 
tots els teatres del país i que el 
públic pugui tornar a gaudir 
amb tranquil·litat dels espec-
tacles en viu.
Només cal pensar en els actors 
i les actrius: ells normalment 
es donen d’alta a la Seguretat 
Social quan treballen -el dia 
que pugen a l’escenari- amb 
la qual cosa pot ser que algun 
dels professionals a final d’any 
hagi estat donat d’alta trenta 
dies, i això ja no els compor-
ta cap tipus de prestació, fet 
que provoca que els artistes  
d’aquest país -la gran majoria- 
s’han trobat que no tenen cap 

tipus d’ingrés. Finalment des 
del ministeri de Cultura han 
tret un pla de xoc que permet 
que aquest any, com a situació 
excepcional, aquests professi-
onals podran accedir a presta-
cions de 3 i 6 mesos per atur. 
Aquesta és la trista realitat.

Enguany estàveu treballant 
en una nova producció prò-
pia que s’havia de presentar 
aquest mes de maig. Com i 
quan es podrà reprendre la 
feina?
L’hem hagut d’aturar i pre-
veiem estrenar-la de cara al 
2021. Davant la incertesa hem 
modificat el calendari.

Molts teatres, durant aquests 
dies, han ofert programació 
a la xarxa. El Teatre de l’Au-
rora no hi heu optat?

No, i de fet aquest és un tema 
que sempre genera debat en el 
sector.
Bé, només vam fer l’actuació 
musical del Joaquim Font que 
s’havia de fer al Teatre el cap 
de setmana que es va tancar, 
i que va tenir molt bona aco-
llida i va ser una experiència 
satisfactòria.
Pel que fa a oferir obres de te-
atre a la xarxa a mi personal-
ment no m’agrada. La quarta 
paret que és la pantalla fa que 
l’experiència es visqui d’una 
altra manera. Ara bé, respecto 
i aplaudeixo totes les iniciati-
ves que s’estan a duent a terme 
aquests dies i que ajuden a fer 
una mica més passadores les 
llargues hores de confinament.

Òscar Balcells: “El Teatre de l’Aurora tornarà a obrir 
quan ho puguem fer al 100%”

Creus que la gent tindrà ga-
nes de tornar al teatre quan 
arribi el moment o bé opta-
rà per altres tipus d’oci?
Espero que la gent torni al  
teatre. Per part nostra, en el 
moment que puguem tornar 
a obrir amb totes les condici-
ons sanitàries pertinents, co-
mençarem a oferir  progra-
mació i esperem que la gent 
en tingui moltes ganes. 

El Teatre de l’Aurora esteu 
en un moment dolç de la 
vostra trajectòria.
Sí, és cert, estem en un mo-
ment dolç del projecte que 
ha costat anys d’anar-lo ai-
xecant, amb molta feina que 
ara dona els seus fruits. És 
una gran satisfacció que l’es-
forç de tot un munt de perso-
nes que han treballat durant 

aquests vint-i-escaig d’anys 
per tirar endavant el projec-
te, arribi als espectadors i les 
nostres propostes agradin a 
la gent. Això ens empeny a 
anar millorant i a tirar enda-
vant. Esperem poder conti-
nuar-ho fent.

Les obres de la programació 
que han quedat anul·lades, 
preveieu recuperar-les més 
endavant?
Sí, la nostra voluntat és que 
tot el que puguem intenta-
rem recuperar-ho més en-
davant. Provarem de progra-
mar-ho per a la tardor però 
com que no sabem quan 
podrem obrir, tot queda una 
mica en la incertesa.
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

Maig és un mes molt 
especial, com ho és 
gairebé tota la pri-

mavera, estació de pas entre 
el fred i la calor, la foscor i la 
llum. Maig és el cinquè mes 
de l’any del calendari grego-
rià. El nom del mes deriva de 
la deessa romana Maia, mare 
de Mercuri. El dia 1 de maig 
de 1886, a Chicago, va inici-
ar-se una multitudinària vaga 
general de treballadors que 
demandaven la jornada labo-
ral de vuit hores, produint-se 
greus incidents i un injust 
judici. El dia 21 de maig es 
celebra el Dia de la Diversitat 
Cultural pel diàleg i el desen-
volupament.  El maig de 1968, 
a París, hi van haver aldarulls 
i morts. En la cultura cristia-
na, maig és el mes de Maria i 
del dia de la Mare. Maig és el 
mes de les flors. Maig també 
és un mes ple de cançons.

Charles Aznavour & Zaz: 
J’aime Paris au mois de mai
El cantant d’origen armeni 
Charles Aznavour (1924-
2018) va tornar a enregistrar 
al 2014 aquella cançó on diu 

que estima París al mes de 
maig. Llavors va fer-se acom-
panyar de la veu emergent de 
Zaz, reconeguda per les seves 
fusions de chanson amb gypsy 
jazz. Quan va tornar a enre-
gistrar-la, Aznavour ja tenia 
90 anys i la veu una mica apa-
gada, però encara vindria a 
cantar al Liceu de Barcelona 
a l’abril de 2018, només cinc 
mesos abans de dir-nos adéu 
per sempre.
https://youtu.be/rhJm5t-8cug 

Gruppo Fantastico Folk:  Il 
cucu e ritornato a maggio
“Se n’ha anat el hivern, abril 

ja no hi és. Ha tornat maig, 
amb el cant del cucut. Dalt 
de les muntanyes, la neu ja 
no hi és. Comença a fer el seu 
niu, el pobrissó cucut”. Una 
antiga cançó popular, sembla 
ser que originaria dels Països 
Baixos o potser d’Alemanya, 
però també molt coneguda a 
Suïssa i Itàlia. Darrerament 
enregistrada en disc per Ori-
etta Berti i pel Gruppo Fan-
tastico Folk. Encantadora de 
debò!.
https://youtu.be/njK6LU2c18s 

Societat Coral El Gotim: Les 
flors de maig
A impuls de la Renaixen-
ça, Josep Anselm Clavé va 
compondre unes primeres 
cançons en català. La més 
coneguda de les seves com-
posicions corals es Les flors 
de maig, escrita el 1858. Al 
principi, la interpretaven cors 
d’homes, però més endavant 
la ha cantat tothom, des de 
l’Orfeó Català al solista Dyan-
go. Ens deturem però en una 
airejada versió de la Societat 
Coral El Gotim, de Llorenç 
del Penedès.
https://youtu.be/Lbe_t7Y-

FcM4  

Mariachi Medellin Show: 
Aunque no sea mayo
Als components del Mariachi 
Medellín no els cal esperar al 
mes de maig per honorar a la 
seva estimada mare. Ells fan 
cas al cor i no pas als impera-
tius comercials de la societat 
de consum. Ja ho diu la lletra 
de la cançó: “Quiero llenarla 
de besos y de flores, amor de 
mis amores, y de mis alegrias, 
no necesito que llegue el mes 
de mayo, yo quiero demos-
trarle mi amor todos los dias”. 
https://youtu.be/SAox7wRN-
H7Y 

Vanessa Redgrave: Lusty 
Month of may
Algú potser encara recor-
da Camelot (Joshua Logan, 
1967), una potser massa llar-
ga, però tot i així deliciosa 
pel·lícula musical basada en 
les llegendes artúriques, que 
abans de tot va ser novel·la i 
obra de teatre musical a Bro-
adway. Una de les seqüències 
més agraïdes de la pel·lícula 
és aquella en la que l’actriu 
Vanessa Redgrave canta Lusty 
month of may (luxuriós mes 
de maig), on s’exalta el amor i 
la passió en plena primavera.  
https://youtu.be/7IQ2y3oGC-
ZQ 

Fabrizio de Andre: La can-
zone del maggio
Al poeta, escriptor i cantant 
genovès Fabrizio De André 
(1940-1999) li agradava es-
criure histories de marginats 
i perdedors. En aquesta Can-
zone del maggio es refereix 
però, als estudiants i la gent 
que van revoltar-se als carrers 
de París, el mes de maig de 
1968. És el que en podríem 
dir una cançó de reivindica-
ció social i de lluita política.

ht tps : / /youtu .be/Pmhab-
Jh82dM 

Kibor : La tarongina (Cançó 
de maig)
A més de ser una coneguda 
marca de disseny i tecnologia 
esportiva, Kibor (no confon-
dre amb els mobles de cuina 
Kibur) és el nom d’un simpà-
tic i segurament ja desapare-
gut grup musical. Aquesta és 
una cançó original del grup, 
però esta basada en el poema 
Cançó de maig,  d’un llibre del 
polifacètic Apel·les Mestres, 
Pom de cançons, editat a l’any 
1918. 
https://youtu.be/r-WXTo6Jr_c 

AC/DC: Stormy may day
“La tempesta està furiosa, els 
vents udolen, llampega, fa 
por, el sol no brilla i el vent és 
molt fort. És un dia de maig 
molt plujós, és un dia de plu-
ja tempestuosa”. Certament, 
no són pas gens estranys els 
xàfecs d’abril ni les tempestes 
continentals de maig. Aquesta 
tempestuosa cançó la va en-
registrar el exultant grup de 

Cançons del mes de maig
hard rock australià AC/DC a 
l’any 2008, formant part del 
elapé Black Ice (Gel negre). 
Amb cançons com aquesta, 
el grup ha venut més de 200 
milions de discos. A Leganés, 
Madrid, tenen un carrer amb 
el nom del grup. 
https://youtu.be/AQDzUHsj-
DWM 

Enric Granados: May song 
op. 1, No. 3
El gran músic i compositor 
Enric Granados va néixer a la 
ciutat de  Lleida a l’any 1867 i 
va morir tràgicament al Canal 
de la Mànega el 1916, quan el 
vapor en què viatjava, el Sus-
sex, fou torpedinat per un 
submarí alemany. Granados 
va deixar-nos algunes obres 
extraordinàries, cas de la molt 
bonica Cançó de maig, que va 
composar a Barcelona, proba-
blement cap a l’any 1909. Al 
Japó i molts altres llocs tenen 
gran apreci al mestre Grana-
dos.
https://youtu.be/If8NytJSYFY 

Elio e Le Storie Tese: Com-
plesso del primo maggio
Aquest és un grup italià de pop 
festiu fundat a Milà el 1979 
per Stefano Belisari, també 
conegut com Elio. Premiats en 
una de les edicions del Festival 
de la Canzone de San Remo, 
van treure al 2013 una cançó 
plena de ritme i bon humor en 
la qual al compàs de la musica 
balcànica i ska es fa broma so-
bre el Dia dels treballadors (el 
primer de maig, la festa del la-
voro), el capitalisme, els com-
plexos d’inferioritat i el músic 
serbobosnià Goran Bregovic, 
conegut per les seves simpati-
es pro russes.  
https://youtu.be/5Kq-2iWSi3U 
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MUSEUS / LA VEU 

Des del passat dilluns 
11 de maig i fins diu-
menge dia 17, el Mu-

seu de la Pell d’Igualada par-
ticipa a la Museum Week, un 
festival internacional dedicat a 
les institucions culturals des de 
les xarxes socials, en que du-
rant tota la setmana s’aborden 
diferents temes; des del Mu-
seu de la Pell temes relacionats 
amb el patrimoni que custodia.
El dilluns, 18 de maig, Dia In-
ternacional dels Museus, es 
farà la presentació, també a les 
xarxes socials, d’un nou vídeo 
de l’adoberia de Cal Granotes, 
que aquest any celebra 30 anys 
de la seva museïtzació. El vídeo 
ha estat realitzat pel fotògraf 
Marc Vila.
El Museu també ha anat pro-
duint en les darreres setmanes 
continguts diversos difosos 
en l’entorn digital (el Museu a 

casa) sobre el patrimoni ma-
terial i immaterial relacionat 
amb la pell i el món adober. 
D’una banda, s’han donat a 
conèixer objectes fets en cuir 
de la col·lecció del Museu i, de 
l’altra, s’han explicat anècdotes 
relacionades amb la indústria, 
la història i els treballadors de 
les adoberies.

Catalunya se suma a la cele-
bració del Dia Internacional 
dels Museus amb una vintena 
de visites virtuals 
Els museus de Catalunya cele-
bren virtualment el Dia Inter-
nacional dels Museus (DIM), 
el gran esdeveniment que or-
ganitza des del 1977 el Comi-
tè Internacional dels Museus 
(ICOM) cada 18 de maig. Les 
activitats tindran lloc del 16 
al 18 de maig mentre que l’ac-
tivitat destinada al sector pro-
fessional, el 19 i 20 de maig. El 
tret de sortida anirà a càrrec 

de la consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, aquest 
dissabte amb una intervenció 
i posteriorment amb un recor-
regut per la seu d’Empúries del 
Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya (MAC). Els museus cata-
lans i el Departament de Cul-
tura impulsaran una vintena 

El Museu de la Pell d’Igualada celebrarà en format 
virtual el Dia Internacional de Museus

de visites virtuals guiades, 75 
càpsules audiovisuals sobre la 
riquesa patrimonial i conver-
ses entre professionals.
Com ha explicat el Departa-
ment de Cultura en un comu-
nicat, el DIM 2020, a Catalu-
nya, se centra en el moment 
excepcional global de confi-

nament durant el qual els mu-
seus tenen les portes tancades. 
Enguany, davant la Covid-19 i 
el confinament, organitzacions 
i institucions museístiques se 
sumen a la celebració virtual 
del DIM per “apropar els mu-
seus a les cases de la ciutada-
nia”. En aquest context, des del 
Departament de Cultura es 
dona un suport excepcional a 
la celebració d’aquest esdeveni-
ment internacional, impulsant 
“una campanya i la realització 
d’unes iniciatives conjuntes 
pels museus catalans, en co-
ordinació i col·laboració amb 
els equipaments museístics, les 
xarxes de museus, les adminis-
tracions titulars i gestores de 
museus com la Xarxa de Mu-
seus Locals de la Diputació de 
Barcelona i l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona, i l’ICOM”. El 
lema del DIM 2020 és ‘Museus 
per la igualtat: diversitat i in-
clusió’.

CULTURA / LA VEU 

Dilluns, a les 6 de la tarda i com 
és habitual des del confina-
ment, emès per Canal Taronja, 
tindrà lloc una nova sessió de 
l’AUGA.
En aquesta ocasió serà “Pas-
sacaglia: Cassià M. Just, in 
memoriam ” un documental 
produït per CERCA, sobre la 
figura del pare abat de Mont-
serrat Cassià M. Just. Es tracta 
d’un recorregut per la història 

“Passacaglia: 
Cassià M. Just, 
in memoriam”, 
dilluns a l’AUGAMÚSICA / LA VEU 

L’edició d’enguany del 
festival de música clàs-
sica de la Brufaganya 

ha quedat definitivament 
suspesa davant l’evolució de 
la pandèmia COVID-19 i de 
les indicacions que s’estan 
donant per part de les auto-
ritats. Les condicions en què 
s’hauran de dur a termes les 
activitats artístiques en llocs 
tancats fan que la celebració 
del festival no sigui ni econò-
micament viable ni sanitària-

ment recomanable. Esperem 
i desitgem de tot cor que el 
proper any puguem continu-
ar amb aquesta aventura de 
les “Nits Musicals de la Bru-
faganya” que tantes satisfacci-
ons ens ha donat fins ara.
L’Associació d’Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya i el seu 
entorn i l’Associació Musical 
la Brufaganya mantenen ín-
tegrament el seu objectiu de 
continuar fent del santuari 
de Sant Magí i de la Brufaga-
nya en general, un lloc on les 
activitats culturals hi tinguin 

un paper important, a banda  
de que les activitats previstes 
dintre del programa de “Sant 
Magí 2020”com són la recerca 
en el medi natural, en docu-
ments històrics, en la tradició, 
etc... són plenament vigents si 
bé hauran de tenir un ritme 
adaptat a les circumstàncies 
que es vagin produint en cada 
moment. I naturalment Sant 
Magí continuarà sent, com 
ho ha estat al llarg de molts 
segles, un centre de religio-
sitat popular d’una gran im-
portància.

Suspeses les Nits Musicals a la 
Brufaganya 2020

de Catalunya, des del fran-
quisme fins a la transició i el 
present, a partir de la  biografia  
del pare Cassià M. Just, orga-
nista i després abat del mones-
tir de Montserrat des de 1966 
fins al 1989.
El documental és dirigit per 
Alberto Bougleux  acompanyat 
de  Diego Malquori,
Entrevista i documentació a 
càrrec de Roser Grau.

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’Agrupa-
ció Fotogràfica. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

ANY 1924.
PLACA MURAL DEDICADA A ANSELM CLAVÉ, QUE INAUGURAVA EL CAR-
RER DEL SEU NOM, AMB MOTIU DEL CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT, EL 
NOVEMBRE DE 1924.
Dades obtingudes dels membres de la Coral La Llàntia:
El carrer J. Anselm Clavé entre els anys 1924 i 1939 va ocupar l’antic carrer del Car-
ril, arran del que va ser l’Estació vella. Després, durant el franquisme va ser nomenat 
carrer de Calvo Sotelo. I, recentment ha estat  canviat pel nom de Joan Maragall; atès 
que a l’any 1951 havia estat inaugurada la plaça J. Anselm Clavé, que tothom coneix, al 
Barri del Poble Sec.  

Fotografia d’autoria desconeguda, també procedent de l’Arxiu Històric de la Coral de 
La Llàntia.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, historiadora.

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

TEATRE / LA VEU 

Amb la voluntat de do-
nar suport a les com-
panyies i els actors més 

vinculats a Igualada, el Depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada 
impulsa un nou cicle, que s’ini-
ciarà de forma virtual aquest 
diumenge 17 de maig a les 
18h, a través d’Instagram TV, 
al compte de @culturaigua-
lada, i del Canal Taronja. La 
programació s’encetarà amb 
l’obra Mare Terra, de la Com-
panyia del Príncep Totilau, un 
espectacle enregistrat amb an-
terioritat a l’aparició de la crisi 
de la Covid-19. 
El nou cicle “Auditori Virtual” 
s’estendrà als diumenges 24 i 
31 de maig, i 7 i 14 de juny, en 
espera que la situació sanitària 
millori i es pugui recuperar la 
normalitat de la programació.

Mare Terra  de la Compa-
nyia del Príncep Totilau 
a l’Auditori Virtual del 

Teatre Municipal l’Ateneu 
Es tracta d’un espectacle creat 
en el transcurs d’una residèn-
cia artística al Casal de Tous. 
És una producció de Ca l’Ubú, 
SL, amb la col·laboració de 
l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals. Sota la direcció 
de Marc Hervàs i la interpre-
tació va a càrrec de Clara Dal-
mau i Jordi Hervàs. La veu del 

Bernat la posa la Laura Hervàs.
El Bernat té cinc anys i una pila 
de preguntes sense resposta: 
“D’on van sortir la lluna, el sol, 
les estrelles i el planeta Terra?”; 
“Com és que tots els dinosau-
res es van morir?”, “Abans de 
ser a la panxa de la mare, on 
era jo?”. Una nit, quan s’acaba 
d’adormir, uns personatges 
molt estranys entren a la seva 

habitació, hi construeixen una 
carpa de circ i es preparen per 
explicar-li, a través de dife-
rents números, l’origen de la 
vida al planeta Terra, des de la 
gran explosió del Big Bang fins 
a l’aparició de l’ésser humà. 
Mare Terra és un espectacle 
d’actors i titelles per a infants a 
partir de 3 anys sobre l’aparició 
de la vida a la Terra. Inspirat 

El Teatre Municipal l’Ateneu enceta aquest diumenge 
l’Auditori Virtual

en les preguntes dels nostres 
fills sobre la naturalesa i en els 
llibres de Charles Darwin, Ric-
hard Dawkins i Richard Feyn-
man. 

Programació prevista de cara 
a la tardor
D’altra banda, el departament 
de Promoció Cultural ha re-
programat els espectacles de 
la darrera temporada per a la 
tardor. Atesa la situació pro-
vocada per l’epidèmia de Cò-
vid-19, la nova programació 
és provisional i pot variar en 
funció de l’evolució del des-
confinament. 

El calendari previst és el se-
güent: 
- Diumenge 20 de setembre, 
La dona del 600. 
- Diumenge 4 d’octubre, Els ocells. 
- Dilluns 12 d’octubre, Misses 
luteranes.
- Diumenge 15 de novembre, 
La consagració de la primavera.
- Diumenge 24 de gener, Una 
història real.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Martí Garrancho Rico.
Un estil molt personal i d’una gran potència visual

De ben a prop, un artista de llarg recorregut, 
se’ns descobreix... Tot va començar amb 
aquest primer conte, “El Tió agraït”, una 

extraordinària aposta, un llibre enterament il·lustrat 
de manera professional, amb texts de Montserrat 
Caparrós. Un conte, on el Tió, un dels protagonistes 
més carismàtics de la cultura tradicional catalana, és 
l’encarregat de transmetre nobles valors humans. I 
precisament va ser la gran càrrega emotiva d’aquesta 
història el que -en paraules seves- va despertar tota 
la seva creativitat artística.
Garrancho observa que, anteriorment a aquesta 
obra, ja havia publicat molts dibuixos de forma es-
poràdica, sobretot cartells, algunes portades per a 
revistes o diaris locals i comarcals; una creativitat ar-
tística amb la qual -ell- es veia capaç d’il·lustrar cada 
un dels reclams periodístics que li proposaven. Se-
guidament, pel que fa al llibre “Com fer una cabana”, 
de Toni Lloret, aquesta és una mena de manual es-
sencialment pedagògic per al qual els seus dibuixos 
se cenyeixen estrictament  als passos necessaris per a 
la possible construcció d’una cabana.
En un altre sentit, “Caretos” apunta a ser una il·lus-
tració que acull una sèrie de rostres, i posa de ma-
nifest la passió de l’autor per a caricaturitzar figures 
conegudes o no; una creativitat que arriba al màxim 
quan es recrea en un passeig de dibuixos amb cares 
estranyes de personatges de diferents fisonomia, fins 
i tot de diferents ètnies i cultures. Amb tots ells, per-
sonatges inventats, l’artista subratlla que realment és 
una invitació a transporta-te per un passeig d’una 

àmplia tipologia d’éssers humans. Aquesta il·lustra-
ció forma part d’una obra més àmplia que va ser ex-
posada fa uns anys juntament amb les “Caretes” de 
l’Àngels Martín, al passatge de l’Ateneu.
Pel que fa a la Il·lustració “Sant Jordi 2019”, aques-
ta forma part d’un treball recent, on volia mostrar 
expressament -i des de les xarxes socials- el poder 
majúscul del món de la cultura, un poder temible 
i que les capes dominants no veuen amb bons ulls. 
L’il·lustrador es proposava de presentar una imatge 
impactant d’un Sant Jordi, símbol de Cultura, en l’ac-
te de dominació del drac, símbol en aquest cas dels 
poders fàctics.
Fill d’Igualada, després d’uns inicials estudis de de-
lineació a l’Escola de Teneria, va decidir decantar-se 
definitivament pel dibuix artístic. Així i tot, va haver 
de passar un temps fins a dedicar-se plenament al 
món del dibuix i la il·lustració, ja que la seva trajec-
tòria professional esdevindria summament prolífica 
provant moltes habilitats entre les quals ser un pro-
fessional del món de la radiodifusió (tècnic de so, re-
alitzador i també locutor ) en emissores com: Ràdio 
Nova, de Vilanova de Camí, on va ser un dels fun-
dadors; Ràdio Igualada, Cadena 13 i Onda Rambla.
Durant molt de temps, i tornant a l’àmbit creatiu, va 
estar treballant per a una empresa dedicada a el món 
de l’art del brodat i de l’estampat, dibuixant tot tipus 
de lletres i figuracions, fins que l’empresa no va su-
portar la crisi del 2008 i es va veure per primera ve-
gada a l’atur. El següent pas va ser dedicar-se al món 
de l’ensenyament en qualitat de mestre de dibuix 

per a les acabades d’estrenar classes extraescolars. 
Aquesta realització professional en diferents escoles 
persegueix -segons ell- fomentar en les criatures un 
magnífic imaginari artístic a partir de la seva percep-
ció fantasiosa de la realitat.
Amb un estil tan personal com inherent a la seva for-
ma personal d’entendre la vida, quant a la tècnica es 
refereix, Garrancho no està subjecte a cap material 
pictòric i fa ús indistint de llapis, colors, retoladors, 
etc. La majoria de les seves composicions represen-
ten les clàssiques il·lustracions a mà; si bé recent-
ment ja són moltes les produccions gràfiques on se 
serveix de les tècniques digitals, especialment dels 
beneficis del photoshop. Des del vessant temàtic, 
encara que diversa, la seva obra té molt incorporats 
els motius i l’estètica del còmic, amb obres d’enorme 
potència visual que passen del realisme a l’abstracció 
més sorprenent; un món que evidencia el seu pas de 
ser amant del còmic americà a interessar-se també 
per l’obra gràfica d’autors europeus independents.
Des del 2012, a Argensola, la seva residència actual, 
a propòsit de donar suport a la iniciativa d’anar a la 
recerca del Tió, al bosc, de forma col·lectiva i famili-
ar es va anar gestant la creació de l’anomenada “Casa 
del Tió”: un projecte cultural, del qual n’és el presi-
dent, que ha aconseguit posar a aquesta població al 
mapa; tot un quefer que ha creat un autèntic imagi-
nari al voltant de la festa del Tió, bo i proposant-se la 
creació d’un museu real i també virtual en tant que 
una causa entusiasta que comparteix amb la seva in-
cansable i rica activitat artística.
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Maig
15: Isidre llaurador; Torquat; Joana de Lestonnac; Eufrasi.

16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó Stock; Margarida. 
17: Pasqual Bailon; Restituta.

18: Pròsper; Fèlix de Cantalici; Rafaela-Maria Porras.  
19: Pere Celestí; Ciríaca.

20: Bernardí de Siena; Baldiri o Boi; Hilari i Silvi; Basilissa 
21: Secundí; Torquat; Virgínia 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

T’enyorarem molt. De part de la teva estimada família:
La teva senyora Assumpta. Els teus fills: Ana i Joaquim. 

Fills polítics: Josep i Lídia. I les teves netes: Laura, Anna, Marta i Núria.

No t’oblidarem mai.

Va morir cristianament el passat 5 de maig a l’edat de 86 anys

En record de:

Tots tenim ganes de 
tornar a la normali-
tat de la vida social, 

que el confinament ha al-
terat. La vida eclesial, en la 
seva dimensiócomunitària i 
de relació social, ha sofert un 
trencament. El viu desig de 
retornar a la normalitat de la 
vida eclesial és compartit per 
tots nosaltres.
No podem pensar en un re-
torn a la normalitat de la vida 
eclesial de manera immedia-
ta i plena. Hem de fer aquest 
retorn de manera progressi-
va. Les autoritats sanitàries 
parlen de fases i de diferents 
àrees i velocitats en aquest re-
torn a la normalitat. A hores 
d’ara, divendres 8 de maig a 
les dotze del migdia, encara 
no podem saber si el nostre 
territori diocesà entrarà, en 
tot o en part, en la fase 1 de 
la desescalada, que perme-
tria, si no hi ha contraordre, 
les nostres celebracions ca-
tòliques amb un aforament 
del 30% i amb unes mesures 
sanitàries i higièniques, que 
els responsables de les comu-
nitats explicaran i aplicaran. 
Sigui com sigui, en una data 
o en una altra, entrarem en 
aquesta fase, que ens portarà 
a altres fases, recuperant gra-
dualment la normalitat.
El que sí que hem de fer tots 

nosaltres és estar atents a les 
indicacions organitzatives 
i higièniques que se’ns de-
manen. Hem de ser curosos 
i respectuosos amb el que 
se’ns indica per al bé de tots. 
La responsabilitat personal 
de cada un de nosaltres és 
clau per a poder sortir-nos 
d’aquesta pandèmia que ens 
assota. Els rectors de les par-
ròquies i els responsables de 
les comunitats tenen l’obliga-
ció de pensar i preparar tot el 
que sigui necessari per a una 
bona gestió del culte cristià 
en aquestes circumstàncies. 
Demano a tots, assenyalada-
ment als qui per edat i salut 
ho puguin fer, que es posin 
en contacte amb els rectors i 
responsables a fi de preparar 
convenientment l’acolliment 
i la celebració, dins els pa-
ràmetres que se’ns demanen 
per a poder retornar al culte 
cristià en les esglésies, amb la 

participació dels fidels.
Seran indicacions que han 
de donar resposta a aquestes 
qüestions referides al temple 
i a la celebració: Com hem 
d’entrar? Com i on hem de 
seure? Com podem partici-
par en el culte? Com hem de 
combregar? A l’hora de sortir,
com ho hem de fer? On i 
quan podrem deixar la nostra
aportació de la col·lecta de la 
missa?
L’obligació del precepte de 
la missa no afecta aquells a 
qui no és possible de partici-
par-hi. M’atreveixo a suggerir 
a les persones de risc, gent 
gran i malalts, que considerin 
la possibilitat de quedar-se a 
casa en aquestes fases de re-
torn a la normalitat. Poden 
continuar amb la celebració 
de la missa per diversos mit-
jans de comunicació. El ma-
teix he expressat als sacerdots 
que per raó d’edat o malal-
tia són persones de risc, que 
avaluïn també la convenièn-
cia o no de la celebració de 
la missa amb participació de 
fidels; en cas de celebrar-la, 
han de cercar col·laboracions 
com, per exemple, ministres 
extraordinaris per a l’admi-
nistració de la comunió.

Romà Casanova, 
Bisbe de Vic

Recuperar progressivament la 
normalitat de la vida eclesial

ESGLÉSIA / LA VEU 

La Direcció General 
d’Afers Religiosos ha 
publicat unes indica-

cions per reprendre el culte 
amb l’aplicació de les fases del 
desconfinament al territori 
català. Com ja ha indicat la 
Conselleria de Salut, el des-
confinament serà progressiu 
i per regions sanitàries, en 
funció de l’evolució dels in-
dicadors sanitaris estipulats. 
Mantenint sempre les indica-
cions sanitàries vigents, l’apli-
cació de les diverses fases per-
metrà la celebració del cultes 
o de ritus funeraris amb un 
major nombre d’assistents.
A les regions sanitàries que ja 
han accedit a la fase 1 del des-
confinament es compta amb 
autorització per fer vetlles 
funeràries en instal·lacions 

públiques i privades amb un 
aforament màxim de quinze 
persones, tant si és a l’aire lliu-
re com en un recinte tancat.
Pel que fa als centres de culte, 
es pot tornar a obrir al públic 
a partir en la fase número 1. 
Aquesta permetrà un afora-
ment d’un terç de la capaci-
tat de l’espai de culte, mentre 
que a les fases 2 i 3 s’amplia a 
la meitat.
La fase 1 inclou una sèrie 
d’indicacions d’obligat com-
pliment com l’ús de mascare-
ta, la desinfecció dels espais 
i posar a disposició del pú-
blic dispensadors de gels hi-
droalcohòlics. Les reunions 
hauran de ser el més breus 
possibles i hauran d’evitar el 
contacte personal  i d’objec-
tes, entre altres.  

Com reprendran el culte 
les diverses confessions?

Els rectors de les 
parròquies tenen 

l’obligació de pensar i 
preparar tot el necessari 

per a una bona gestió 
del culte cristià en 

aquestes circumstàncies



Primer de tot, volem 
donar el condol a 
totes les famílies 
que han patit una 

pèrdua per culpa d’aquesta 
pandèmia com és la de la Co-
vid-19, i pels que esteu patint 
la malaltia esperem que us re-
cupereu el més aviat possible.

A centre dental Marcè i Sa-
garra ens preocupa la vostra 
salut, per aquest motiu hem 
aplicat nous protocols interns, 
nous materials i nou equipa-
ment per tal d’evitar infecci-
ons creuades i minimitzar el 
risc de contagi.

A cada sala hem adquirit uns 
reactors d’alta qualitat que 
destrueixen els contaminants 
aerotransportats i proporcio-
nen una solució contra els 3 
majors tipus de contaminació 
(física, química i biològica) 
destruint les partícules con-
taminants. A aquest procés es 
reforça per l’ús de la làmpada 
ultraviolada incorporada, que 
té un efecte germicida que 
afavoreix la desinfecció de 
l’aire mentre estem treballant.

A part hem adquirit un equip 
de llum ultraviolada germici-
da per després de cada paci-
ent i pel final de la jornada per 
la desinfecció de tota la sala. 

Tot l’equip de Centre dental 
Marcè i Sagarra tenim tots 
els EPI necessaris per tal de 
realitzar tots els tractaments. 
Primer prioritzarem  les ur-
gències dentals acumulades 
durant aquest confinament i 
us anirem trucant a tots per re 
programar les visites que tení-
eu pendents.

Cal tenir en compte que hau-
rem d’espaiar el temps entre 
pacient i pacient per tal de 
desinfectar les sales de treball. 
Això pot comportar un temps 
d’espera que no es pot evitar.

Degut a aquesta pandèmia 
hem hagut de confeccionar 
un consentiment informat 
nou junt amb un qüestionari 
de salut, així podrem decidir 
quin és el millor moment per 
donar-li hora de visita, si ja 
es pot tractar o si pel contra-
ri hem de posposar el tracta-
ment durant uns dies.

Per tots aquests motius us 
demanem que prengueu una 
sèrie de precaucions i que se-
guiu les indicacions que tot 
seguit us detallem:

ABANS DE VENIR A LA 
CONSULTA CAL SABER...

  No es presenti a la 
clínica sense cita prèvia. Per 
demanar hora o per qualsevol 
urgència truqui per telèfon al 
938067904. 

•  Si creu que té símp-
tomes compatibles amb CO-
VID-19, anul·li les visites 
pendents. En cas d’urgència, 
truqui’ns per valorar el seu 
cas.

•  Respecti l’hora de 
la seva visita i vingui exacta-
ment a l’hora que se li ha indi-
cat, per evitar aglomeracions.

•  No vingui amb 
acompanyants, excepte me-
nors, gent dependent o gent 
gran. 

                           Vingui amb mas-

careta i guants. (No es toqui la 
cara amb els guants).

•  Vingui sense joies 
(collarets, anells, polseres, ar-
racades o pírcings).

•                                      Quan ar-
ribi li farem posar uns peücs, 
rentar-se les mans i li mira-
rem la temperatura.

•  Respecti sempre la 
distància de seguretat de 1,5-
2 metres a la sala de espera.

•  Haurà signar un con-
sentiment informat i contes-
tar un qüestionari específic de 
la COVID-19. Si ho desitja se 
li pot enviar prèviament per 
correu electrònic.

•  Si necessita un justi-
ficant pel desplaçament abans 
o després de venir a la clínica, 
li podem enviar per correu 
electrònic. 

•  A l’hora de pagar, és 
preferible pagar amb targeta 
per evitar la propagació del 
virus.

Disculpin les molèsties 
ocasionades.

Equip de Centre Dental 
Marcè i Sagarra.

Reobrim les nostres portes
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 15:  JUVÉ

Av. Montserrat, 27

 DISSABTE 16:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 17:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DILLUNS 18: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 19:   SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 20:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 21:   BAUSILI
Born, 23

DIVENDRES 22:  CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h



Francesc Pua
Gerent de Servisimó SL

Soc de les terres de Lleida, però porto molts anys vinculat a l’Anoia com a 
Gerent de Servisimó SL, concessionari de les marques Audi, Volkswagen i 
Skoda. En l’àmbit formatiu, també tinc un postgrau en Direcció Comercial per 
la Universidad Complutense de Madrid.

Després de dos mesos confinats i tancats, molta part 
del comerç comença a obrir les seves portes, i també 
els concessionaris de cotxes. De quina manera us heu 

d’adequar a la nova situació?
Home, és un maldecap, certament. Hem passat en un no res d’un 
estat molt tranquil, a nivell professional, a un estat d’alarma que per 
a tothom planteja un escenari desconegut. En moments així el que 
s’ha d’estar és ben assessorat, amb persones que coneguin al detall 
què s’ha de fer, especialment a nivell del que publica el BOE cada 
dia... No només sobre les normatives específiques a l’hora d’obrir, 
també a nivell dels Erto’s, és clar. Hem estat en contacte en tot mo-
ment amb associacions d’Audi-Volkswagen-Skoda i d’automoció 
en general a nivell de tota Espanya. Hem hagut d’aprendre sobre la 
marxa un munt de coses, i naturalment des de casa, tot digitalitzat. 
Ha estat molt dur, i ara arriba el moment, a la fi, de poder obrir. A 
veure, com dic jo, si podem agafar el “carro”, perquè va a dues veloci-
tats. Hi ha altres comunitats i territoris que ja han pogut obrir abans.

Com s’ha plantat cara, a la situació, durant aquests dos mesos?
En tot aquest procés de confinament hem intentat actuar de la 
millor manera possible, enviant cartes als nostres treballadors in-
formant-los puntualment de com anava tot plegat. Hem aplicat un 
Erte, com moltes altres empreses, i el meu desig és que tots els tre-
balladors, del primer a l’últim, estiguessin del tot informats i man-
tinguessin la il·lusió per tornar, de seguida que es pogués, a treballar 
“a tope”. Després, hem mantingut contacte amb les nostres marques, 
que ens han informat de totes les accions que calia dur a terme a 
nivell sanitari. A través de l’associació de concessionaris, hem ad-
quirit tot el material necessari, des de pantalles protectores, guants, 
mascaretes, gels, i les màquines ionitzadores.

De quina manera el client que us arribi pot tenir les ga-
ranties de seguretat?

Abans del Covid-19, tothom ja les tenia, i miràvem que tot el 
procés fos el màxim de còmode i ràpid possible. Ara el client pot 
tenir la garantia que tots els cotxes que entren i surten del con-
cessionari, a banda de plastificar els elements de contacte, com 
el volant, o obertures de les portes, i d’altres, que ja es feia, també 
passarem pel cotxe un ionitzador que desinfecta completament 
el vehicle tant per dins com per fora. El client pot estar tranquil, 
ens hem preparat per això.

En el vostre sector, de venda de vehicles, com podeu combatre la 
crisi que ens ve al damunt?
Hi ha diferents camins, aquí. Hem plantejat algunes estratègies, 
però també és veritat que hi ha proveïdors que també volen ajudar, 
dins de les possibilitats de cadascú. Però no siguem il·lusos, l’única 
manera de que, econòmicament parlant, la xarxa pugui està acti-
va i sense problemes, és posant-hi diners. No n’hi ha una altra. Per 
això les marques ens han ajudat moltíssim, en especial respecte als 
objectius que hi havia previstos per al 2020, que òbviament seran 
molt diferents... A la fi, això també són diners. En qualsevol cas, el 
que ens ve és que tothom serà més pobra. La gent, les empreses, hi 
haurà una economia molt diferent de la que estàvem acostumats a 
veure i a tractar. Una de les sortides en un escenari així és tenir la 
possibilitat d’endeutar-se amb molt bones condicions. Les empreses 
necessiten liquiditat, perquè fins i tot si te n’estàs sortint, et fa falta 
tenir-la. Si no, no tiraràs endavant. Totes les estratègies que nosal-
tres fem, es basen en no tirar enrere. Per a res. Servisimó som una 
empresa al voltant de les cent persones, i hem començat tots a tre-
ballar. Tots. I això que les marques auguren una caiguda del sector 
del 40%, aproximadament.

És el moment que tornin les ajudes de l’Estat per a comprar vehicles?
Sempre van bé, ajudes com aquestes, tot i que hi hauria molt 
que parlar-ne, respecte les condicions i la lletra petita. Però 

almenys representen un descompte interessant per al client, i 
fan que es moguin diners, es reactivi l’economia. Pensa, però, 
que per cada vehicle que es ven, l’Estat recapta molts, molts 
diners en impostos. Jo sempre dic que tot el que sigui ajudar 
al client és positiu, no només per a ell, sinó per a tots, perquè 
quants més cotxes nous hi hagi, s’ajuda a que baixin els nivells 
de sinistralitat a les carreteres. Avui hi ha força cotxes de 20 
anys voltant...  No és només una ajuda per a que els concessi-
onaris anem bé, jo no ho veig així... També ho és per a que el 
parc d’automòbils sigui més correcte, i això es tradueix en més 
seguretat a la carretera, i també en menys emissions contami-
nants. No per vendre més, guanyes més. L’important és com 
es ven, la qualitat del producte, en aquest cas un cotxe. A la fi, 
tots hi sortim guanyant, el client, els empresaris, l’economia, la 
seguretat a la carretera, el medi ambient... Crec que quan es fan 
ajudes per al sector de l’automoció s’haurien d’enfocar per aquí.

A Servisimó també teniu taller. Funcionareu amb el sistema 
de cita prèvia. Com funciona?
Durant la fase Zero, efectivament s’està enfocant en el siste-
ma de la cita prèvia. Però vaja, de fet quan vas a fer la revisió 
del cotxe habitualment ja truques abans per demanar hora. Els 
clients normalment no tenen massa temps, i el que volen és 
una atenció ràpida. Aquí és quan la cita prèvia té tot el sentit. 
La diferència és que, si  fins ara, una persona podia sortir del 
taller amb el seu cotxe en un parell de minuts, fetes totes les 
gestions d’explicació i factura, ara necessitarem deu minuts, 
perquè cal fer el procés d’ionització. Si el client vol veure com 
ho fem, perfecte. Si no, també podrà dir-nos en trucar-nos que 
ja li deixem el cotxe a punt. Farem el necessari per a minimit-
zar el temps del client. 

Cria bona fama... i la de la Conca s’ha fet mundial: “Zona zero de la pandèmia a Espanya” (encara que no sigui veritat). Moltes xifres 
“d’interpretació estadística” per justificar un confinament, de dubtosa legalitat segons algun polític. Números “espectaculars” que s’han 
generat, majoritàriament, en les residències d’avis i en el món sanitari. Però ara s’ha “d’explicar millor”, ja que tothom vol tornar a la 
normalitat, encara que ningú sàpiga quina és aquesta “nova realitat”. S’està tip del confinament. “Ara toca” explicar que estem bé i no pit-
jor que els veïns. Diuen que a urgències ja hi va més gent per “traumes corrents” (cames, braços i malucs trencats, o lesions musculars) 
que per la pandèmia. Però els hospitalitzats segueixen sent pel Covid. Les ganes de passar pàgina tenen molt a veure en el nou discurs. Cal 
motivar la gent, perquè seguim sense poder sortir de la ciutat, si no és per anar a treballar. Alguns somnien en “les trobades en la tercera 
fase” (res a veure amb aquella oscaritzada pel·lícula de Steven Spielberg). Volem deixar de ser els “estranys”. Ningú no sap què passarà. Ni 
quin serà el paper de cadascú. Però ja hem descobert que som més pobres.

“El client pot estar tranquil, 
perquè ens hem preparat”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 15 de maig de 2020

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 
Design Edition CoD EVO S tronic 

110 kW (150 CV)
 (26.923 Km)

Audi A4 2.0 TDI Advanced edition 
110 kW (150 CV)

 (1.584 Km)

Audi A6 40 TDI S Tronic 150 kW 
(204 CV)

 (11.798 Km)

Audi Q3 Advanced 35 TDI S tronic 
110 kW (150 CV)

 (11.069 Km)

Audi Q5 35 TDI S Line Quattro S 
Tronic 120 kW (163 CV)

 (584 Km)

Audi A1 Sportback S Line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

 (18.234 Km)

Volkswagen Golf 1.6 TDI Business 
DSG 85 kW (115 CV) Ocasió

(14.187 Km)

Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 
Advance 85 kW (115 CV) Ocasió

(21.987 Km)

Volkswagen Caddy 2.0 TDI Kombi 
BMT Trendline 75 kW (102 CV) 

Ocasió
(11.520 Km)

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 
Furgon 35 BM TN L3H2 103 kW 

(140 CV) Ocasió
(47.938 Km)

Škoda Scout 2.0 TDI Scout 4x4 
DSG 110 kW (150 CV) Ocasió

(2.000 Km)

Škoda Karoq 2.0 TDI Ambition 
110 kW (150 CV) Ocasió

(23.221Km)

43.400€30.900€22.800€
20.900€ 26.400€

39.900€

18.200€ 20.500€ 16.000€  22.000€ 24.930€ 19.700€


