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L’EDITORIAL

Calen diners
M ai s’havia sentit tant des de les autoritats  

financeres que “cal gastar” tot el que sigui 
possible de les arques públiques. Cal que 
urgentment el diner volti, que animi al 

consumidor i tranquil·litzi els mercats. Certament, te-
nim al damunt un escenari tan global com desconegut, 
i és ara, quan veiem la llum al final del túnel sanitari, 
que cal tenir múscul, sense 
oblidar la prudència, però 
amb certa valentia, perquè 
tota la resta és negre. Molt 
negra.
Totes les xifres mostren les 
tensions que estan patint 
les empreses per l’aturada 
econòmica. L’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO) ha 
aprovat fins al moment 
avals per 13.400 milions, 
que cobreixen en part la 
demanda de més de 40.000 milions rebuda pels bancs 
d’empreses, pimes i autònoms. Però això és només la 
punta de l’iceberg. Les xifres que maneja internament 
la banca apunten a possibles necessitats de liquiditat de 
al voltant de 218.000 milions d’euros, un 17,5% del pro-
ducte interior brut (PIB) i un 67% per sobre dels 130.000 
milions posats sobre la taula pel Govern i la banca per 

rescatar l’economia a través de les línies ICO.
Aquesta setmana, els ajuntaments de la Conca -no 
haurien de ser els únics- ja han anunciat una dota-
ció de 350.000€ per a donar ajuts de fins a 4.000€ per 
als petits comerciants i autònoms, a interès zero, i a 
tornar en tres anys, amb una moratòria llarga... Molt 
benvingut, certament. Aquest és el camí, però molt 

ens temem que aques-
ta partida s’acabarà de 
seguida. N’hauran de 
venir més. Sí o Sí. No 
hi ha altre camí. 
Les organitzacions em-
presarials consideren 
insuficients les mesures 
aprovades pel govern 
espanyol, perquè no in-
clouen una moratòria 
d’impostos, per exem-
ple la suspensió de la 

liquidació de l’IRPF, IVA i Societats. El mateix hauria 
de passar amb els impostos municipals, sobretot si, 
com sembla, el govern espanyol permetrà als ajunta-
ments disposar dels diners “estalviats” per destinar-los 
a combatre la crisi. Els impostos locals s’han ajornat, 
però tot sembla indicar que això és pa per avui i gana 
per demà. Calen accions clares i pràctiques. 

Els impostos locals s’han ajornat, 
però tot sembla indicar que això 
és pa per avui i gana per demà. 

Calen accions clares i pràctiques,  
perquè tota la resta és negre.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de 
la Comunitat de Madrid, ha pas-
sat el seu confinament a dos apar-
taments de Room Mate per 80€ 
al dia, que tothom diu que és la 
cadena hotelera de Kike Sarasola, 
però que en realitat és “d’una em-
presa holandesa que té el cent per 
cent del capital de i que el 2015  va 
rebre 3,4 milions d’euros en crèdits 
concedits pel govern de Mariano 
Rajoy. La propietat té concedida la 
gestió dels apartaments a ‘Be Mate 
Community SA’ que en temporada 
normal els lloga per 250€ diaris 
cada un”.

Miguel Ángel Jiménez, secretari 
general tècnic, va ser cessat imme-
diatament “per ser el màxim res-

ponsable de l’error humà de caràc-
ter administratiu” per haver posat 
en la web de contractació amb 
Room Mate l’adjudicació d’un 
contracte d’hotels per utilitzar-los 
com hospitals transitoris durant la 
pandèmia “quan, en realitat, la li-
citació s’havia contractat a la Co-
ordinadora del Tercer Sector”.

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, veu com el barri 
benestant de Salamanca de Ma-
drid, amb una nodrida colònia 
d’exiliats veneçolans, concentra 
les seves protestes al carrer Núñez 
de Balboa, on es canta diàriament 
“Llibertat, Govern dimissió. No 
ens callaran. Gràcies veïns dels 
balcons, per manifestar-vos des 
de casa” El govern ha respost po-
sant cartells que diuen “Per favor, 
si vols protestar contra el Govern 
fes-ho des de casa teva, complint 
les normes del confinament.” 

Pilar Llarch, directora de la Resi-
dència Geriàtrica La Pau de Bar-
celona, ha dit “Hem treballat amb 
por. Quan veia que el que passava 
en altres residències, pensava que 
se’ns moriran tots els avis. Ara el 

Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) ens envia material i estem més 
tranquils. Hi ha qui parla com si 
fóssim nosaltres els culpables de 
tants morts, però ens fan realitzar 
un treball que no ens correspon i 
que és dels sociosanitaris. De tot 
això haurien de sortir, a més d’un 
canvi de protocols, residències es-
pecialitzades en persones amb de-
mència”

Àngels Chacón, consellera de Em-
presa i Coneixement, referint-se a 
Nissan, ha dit “hi ha molts indicis 
que són més que preocupants, però 
no tenim comunicació oficial, però 
ja hem fet saber a l’empresa que 
tancar és molt més car que fer la 
planta competitiva”

Josep Lladós, professor dels Es-
tudis d’Economia i Empresa de la 
UOC, ha dit “tenim l’oportunitat 
de fer una transició que permeti fer 
front a la feblesa d’un teixit produc-
tiu en que, més d’una quarta part 
del treball es basa en la contracta-
ció temporal. Cal saber rendibilit-
zar el bon talent que hi ha i oferir 
productes i serveis de qualitat.”

Poca 
credibilitat
Després de més de dos mesos ja podem 
treure algunes conclusions sobre la ges-
tió que han fet les autoritats espanyoles 
amb els infectats per la pandèmia de la 
COVID19. El primer gran escàndol és 
el derivat de la manera de comptar di-
agnosticats, ingressats a l’hospital, re-
cuperats i donats d’alta, i morts. I com 
que no hi ha hagut ni hi ha unanimitat 
de criteri en la forma de comptar, qual-
sevol intent de sumar pomes amb peres 
està condemnat al fracàs. Hi ha casos de 
persones mortes per la pandèmia que no 
figuren a les estadístiques, i tampoc hi 
figuren persones que han passat la ma-
laltia a casa seva i s’han recuperat. Les 
dades que des de l’administració pública 
ens faciliten cada dia no són fiables, ja 
que canvien la manera de comptar cada 
dos per tres. No sabem quanta gent ha 
mort per la COVID19, ni ho sabrem 
mai. No hi ha tampoc unanimitat de 
criteri per decidir quins malalts han 
d’ingressar a l’hospital i quins no, ni a 
quins tractaments uns i altres han de ser 
sotmesos.
El pitjor que pot fer un govern és ge-
nerar desconfiança i incerteses entre la 
ciutadania, i precisament això és el que 
s’ha estat fent des del primer dia. Quan 
al principi, a les rodes de premsa del 
govern, sortia un uniformat per expli-
car, per exemple, que s’havien recupe-
rat trenta quilos de taronges de no sé 
on, quedava clar que aquell pobre home 
pretenia tapar amb les taronges episodis 
informativament foscos que el govern 
havia decidit que no sortissin a la llum. 
Quan un dia i un altre es preguntava al 
govern sobre la composició del comitè 
de savis, i no es facilitava la llista amb 
les excuses més peregrines, quedava clar 
que, segurament, el comitè no existia; si 
més no, els ciutadans teníem tot el dret a 
pensar-ho. O potser, si existia, no volien 
que la població pogués qüestionar els 
c/v dels suposats experts que decidien 
què s’havia de fer i què no es podia de 
fer. Des del primer moment el govern ha 
pretès infantilitzar la societat, i tracten 
els ciutadans com si fossin pàrvuls.
Quan hi hagi un rebrot dels contagis, 
que tal com van les coses sens dubte 
hi serà, seria molt recomanable que el 
govern espanyol canviés de tàctica. Po-
drien estudiar com han gestionat el pro-
blema a Portugal, sense anar més lluny. 
El govern portuguès ha tractat els ciu-
tadans com a majors d’edat. Hi havia el 
deure de confinament, però no van po-
sar mai mesures punitives perquè consi-
deraven que no calia. No hi havia mul-
tes, i les passejades estaven autoritzades. 
La comparació dels resultats estadístics 
de Portugal i Espanya ho diu tot.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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N ’anem plens, de «nova norma-
litat». Un parell de paraules 
que triomfa aquests dies arreu. 
Coses del llenguatge, com si, 

en dir-les, ja la comencéssim a restituir, la 
normalitat perduda.
Que res no serà igual sembla una evi-
dència. La societat catalana, l’espanyola i 
la del món occidental han rebut i estem 
patint una sotragada tan important que, 
ben segur, se’n derivaran uns efectes “re-
volucionaris”. Acceptat que entrem en uns 
temps diferents als que “vivíem apacible-
ment” fins al 12 de març, a mi m’interessa 
apuntar sobre com i per on ha d’anar, no 
ja la nova normalitat, sinó  com “forcem” 
a conduir la societat cap a un estadi que 
superi moltes de les febleses que ha posat 
en evidència la Covid-19. Sense entrar en 
l’apartat econòmic (no hi sé entrar...), tot 
i saber que és allò que ens aclapara i ens 
marcarà individualment i col·lectivament, 
jo apunto dos “capítols” importants a es-
menar o, si ho voleu, a impulsar amb de-
terminació: els capítols de la salut pública 
i el cultural. No, no parlo d’assolir noves 
normalitats, es tracta de fer possible para-
digmes nous, d’establir polítiques de salut 
i culturals clarament decidides a millorar 
la societat catalana del futur pròxim, de 
demà mateix.
La salut pública, segons l’OMS és l’”estat  
de complet benestar físic, mental i social, i 
no tan sols l’absència d’afeccions o malal-
ties” (*). No pretenc fer cap radiografia 
(!) ni valoració de la situació arran de la 
pandèmia que vivim. Només vull demanar 
que, en superar aquesta maledicció, aquest 

país es disposi a treballar per una Salut 
Pública dotada suficientment, no cal dir, 
dels recursos personals i materials que ga-
ranteixin una assistència idònia al temps 
del segle XXI; tot i tenir present que en el 
cas que ens ocupa i ens té aterrits no ho 
superarem fins a disposar de la vacuna tan 
desitjada. Tanmateix, jo vull posar l’accent 
a demanar, repeteixo, polítiques que afa-
voreixin la formació d’una cultura de salut 
pública en la població catalana; potenciant 
la sensibilitat en tot allò  relacionat amb 
el benestar personal, però també, en la 
responsabilitat social, en el bé comú. Em 
refereixo a la part de “i no tan sols d’afec-
cions i malalties”: cal una formació “per-
manent” en higiene, educació alimentària, 
cura en l’ús dels espais comuns, responsa-
bilitat en els comportaments socials... És a 
dir, anar més enllà de l’hàbit de la higiene 
de les mans i de mantenir la distància físi-
ca  (“social”), les dues instruccions estrella 
d’aquests mesos.
Quant a la cultura: aquestes setmanes 
sense sortir de casa ens han evidenciat la 
“necessitat de la cultura”; hem vist posar 
a prova l’enginy de molts artistes, ens han 
mostrat a la xarxa la capacitat de substituir 
en temps de confinament les actuacions 
musicals (cantants, concerts, actuacions 
corals), o bé la difusió de propostes cine-
matogràfiques sense anar al cinema; o, fins 
i tot, l’encomiable campanya per comprar 
llibres davant el “fiasco”  de la Diada de 
Sant Jordi... Dia sí dia també ens han recor-
dat el munt de festivals i festes locals que 
s’han suspès o ajornat i com s’ha estron-
cat la vida dels teatres que ho tindran molt 

difícil per tornar a aixecar telons. Doncs, 
bé, també reclamo un canvi de paradigma 
en la concepció de polítiques culturals. És 
molt important tenir molts músics, molta 
activitat teatral, producció cinematogràfi-
ca, escriptors que puguin editar, llibreries 
que puguin vendre. Però és del tot neces-
sari que els nostres Governs (no serà feina 
del pròxim només) prioritzin l’impuls de 
polítiques adreçades a una revolució cul-
tural, que no cal que sigui maoista, però 
que han de ser decidides , creïbles i amb 
coresponsabilitas i implicacions de conse-
lleries, entitats del món “civil”... allò que a 
vegades ens posem a la boca i en diem “un 
objectiu de país”. Catalunya ha d’esdevenir 
una nació culta, un país amarat de cultura, 
o no serà.
Per cert, no he inclòs l’àmbit de l’ensenya-
ment en aquest “apartat”, però a ningú se li 
escapa el paper fonamental per a afrontar 
amb garanties qualsevol política i, per su-
posat, un molt bon sistema educatiu ha de 
ser la basa sobre la qual s’ha d’edificar una 
política cultural nacional i, “per extensió”, 
la salut pública que demanda la nostra so-
cietat.    
Resumint, ja ho veieu, és “molt senzill”: 
salut, cultura i educació amb el brou de 
cultiu idoni i necessari que ha de fer pos-
sible un estat independent. Ho remenem 
ben remenat i ja hi podem començar a 
veure la normalitat desitjada.

(* Ho diu a l’entrada ‘salut’, al volum 13 
de la Gran Enciclopèdia Catalana, aque-
lla enciclopèdia amb forma d’enciclopèdia 
que hi havia a les cases...).  
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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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FRANCESC RICART Nova què...?

Sou partidaris que els infants tornin a l’escola 
aquest mes de juny?

 Sí 23,7%  No 76,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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COMERÇOS I HOSTALERIA

Des de dilluns que els comerços i l’hostaleria de la comarca poden 
tornar a aixecar la persiana després de dos mesos tancats. Ara ne-
cessiten més que mai el suport dels seus clients. Endavant!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!

COMUNICAT
Direcció del Consorci Sanitari de 
l’Anoia

La direcció del Consorci Sanitari de 
l’Anoia vol fer referència a una publi-
cació en una xarxa social emesa el dia 
11 d’abril de 2020 per un familiar d’una 
persona resident de la Residència Pare 
Vilaseca (CSSI). (Salisi-Vilaplana)
Volem aclarir que ni la Dra. Eva Tor-
res i ni la infermera Sra. Neus Riera, 
treballadores del CAP Igualada Nord 
(CSA), en cap moment van realitzar 

cap tipus d’assistència a la pacient a la 
qual van fer referència. 
Tanmateix, dona suport fermament a 
les actuacions de tots els professionals 
tant del CSA com del CSSI que presta-
ven assistència aquells dies.

HI SOM A TEMPS
Pepita Castells Pujol

Degut, entre altres factors i malaurada-
ment, a la pandèmia del coronavirus, 
s’han reduït (crec) les llistes d’espera a 
algunes de les residències de gent gran.

Seria lògic aprofitar la situació per mi-
llorar aquests equipaments i els seus 
serveis.
Per l’experiència personal en diverses 
residències, aquestes disposen d’ha-
bitacions majoritàriament dobles i 
algunes individuals però en número 
ajustat.
Posem per cas que si un resident em-
malaltís, per qualsevol causa, tindria, en 
una habitació individual, el confort i el 
caliu de la privacitat, alhora que podria 
ser més fàcilment aïllat (si fos el cas).
No és molt demanar que al final de 

tota una vida, havent col·laborat en 
aquesta societat de la forma que sigui, 
o simplement havent existit, qualse-
vol persona (si és el seu desig), pugui 
disposar durant el seus últims temps 
d’aquesta minúscula recompensa.
Compartint habitació, els residents 
conviuen amb el company que en 
aquell  moment “toca”,  incloent 
aquest conviure les necessitats fisiolò-
giques o psicològiques de cada u.
Penso que aquesta millora seria un 
pas important envers el col·lectiu de 
la gent gran.

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 22 de maig  de 2020

ANC ANOIA

Els carrers seran sempre nostres, 
indignem-nos!

El 15 de maig del 2020, fa nou anys que 
la ciutadania va sortir el carrer per rei-
vindicar una democràcia real. Doncs se-
guim a Espanya, al Regne de l’Ibex: “sin 

novedad en el frente”. La gestió de la crisi ori-
ginada per la COVID-19 ens ha fet treure unes 
quantes conclusions:
- No hi ha cap pacte possible de Catalunya amb el 
Regne d’Espanya. El mal anomenat govern pro-
gressista no és menys centralista ni menys auto-
ritari que el govern del PP. A l’hora de la veritat, 
recentralitza i erra en les compres de material 
sanitari.
- S’ha fet servir l’estat d’alarma com un estat d’ex-
cepció i els xantatges del fals progressisme espa-
nyolitzant (per acabar pactant amb C’s) ha dei-
xat en evidència a aquells que es definien com a 
pragmàtics. Espanya no pacta, Espanya s’imposa.
- La resposta del govern espanyol a la crisi ha 
estat arcaica (militars, centralisme, la tossuderia 

del desconfinament provincial…) però la respos-
ta de la Generalitat també ha estat més pròpia de 
l’època de la Mancomunitat. Necessitem una Re-
pública del segle XXI per fer front als problemes 
del segle XXI.
- La persecució d’idees a les xarxes socials, la 
militarització de la crisi, el blanquejament de la 
monarquia, els abusos policials… Han fet que la 
gent hagi agafat por a expressar l’opinió en la via 
pública (com ho hem fet sempre, amb responsa-
bilitat i tenint en compte la situació d’emergència 
sanitària). Amb aquesta responsabilitat, avui sor-
tim als carrers per dir que seran sempre nostres.
- Necessitem una República per tenir una pública 
adaptada al segle XXI. Al llarg de la crisi, els epi-
demiòlegs i el personal sanitari català han anat 
sempre un pas per davant de l’Estat. Ha estat la 
mostra del talent del país i no podem estar-ne 
més cofois. Més enllà d’això, s’ha demostrat que 
necessitem un sistema de salut fort. No podem 

acceptar cap retallada en l’Estat del Benestar i la 
millor forma de garantir una sanitat digna és te-
nint una terra lliure.
Gràcies als i les que heu treballat en els moments 
més durs!
- La crisi econòmica que vindrà ha de ser gesti-
onada des de Catalunya i ens cal una República 
per assegurar que no l’acabin pagant les classes 
populars i mitjanes. Si el règim del 78 és austeri-
tat, la República Catalana ha de ser benestar i 
justícia social.

L’ANC Anoia envia una forta abraçada a tots 
aquells i aquelles que aquests dies han perdut a 
algú en la crisi sanitària i demana la recuperació 
dels drets civils, socials i nacionals dels catalans 
i les catalanes.

No et rendeixis. No ens rendim.
Visca la República Catalana! 
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Començo avui una sè-
rie d’articles per de-
senvolupar què n’opi-
no sobre el “Estado 

de Alarma” que fa més de dos 
mesos va decretar “el gobierno 
más progressista de la historia 

de España” i que ha estat confirmat en diverses 
ocasions per “Las Cortes Españolas” amb el vot 
favorable de molts diputats catalans, socialistes 
o comuns. 
El gobierno de l’Estat format per PSOE i Po-
demos, el 14 de març va decretar el “Estado de 
Alarma en todo el territorio nacional incluido 
Ceuta y Melilla” anul·lant drets fonamentals 
dels ciutadans i recentralitzant competències de 
les comunitats autònomes. Amb la declaració 
de l’estat d’alarma el gobierno de España s’atri-
buïa totes les decisions i, per tant, tota la res-
ponsabilitat per protegir la salut dels ciutadans 
espanyols. En una paraula, retallava novament 
l’Estatut de Catalunya, d’esquena als catalans.
Un govern democràtic no pot saltar-se a la tore-
ra les lleis vigents i encara menys els consagrats 
per la –per a ells Sagrada- Constitució. L’ame-
naça d’una pandèmia de coronavirus creixent 
va fer que tothom, o gairebé, acceptés la retalla-
da de la mobilitat dels ciutadans. Es va acceptar 
sense protestar el tancament de la majoria de 
negocis, enviant a l’atur a més d’un milió de ca-
talans, la majoria dels quals hores d’ara no han 
cobrat ni un cèntim dels promesos per l’admi-
nistració espanyola. 
El gobierno más progresista de la historia de 
España va prometre ajuts per preservar en la 
mesura del possible, l’economia de l’estat. Però 
només ho va prometre. Els crèdits ICO que ha-
vien de costar un 0,50% d’interès, en el millor 
dels casos els bancs els adjudiquen al 1,50% i 
després d’obligar a signar assegurances de cost 
variable segons interessa a l’entitat bancària.
Hores d’ara, el futur econòmic i social del país 
-tant d’Espanya com de Catalunya- és incert, 
tirant a desastre, sense que es vegi cap de les 
mesures promeses. I tampoc podem dir encara 
quan es recuperarà la garantia sanitària per al 
conjunt dels ciutadans i, dels territoris.

Quan algú, en aquest cas un govern, s’atribu-
eix un poder màxim i únic manllevant-lo a un 
altre; hauria de ser conscient de la responsabi-
litat que adquireix. Avui per avui, el Gobierno 
de España té la responsabilitat -sense que l’hagi 
assumida- dels trenta mil morts que s’han pro-
duït segons les seves pròpies estadístiques, a tot 
el territori. I també, és clar, dels més d’onze mil 
catalans morts en aquesta pandèmia.
Si mirem les xifres d’infectats i de morts que 
patíem en el moment que el govern PSOE-Po-
demos i les que patim hores d’ara, constatarem 
que ha estat pitjor el remei que la malaltia. La 
setmana vinent ho veurem. 

Hores d’ara, el futur econòmic i 
social del país –tant d’Espanya com 

de Catalunya- es incert, tirant a 
desastre, sense que es vegi cap de les 

mesures promeses

JAUME SINGLA
@jaumesingla

JOSEP M. CARRERAS

Estado de alarma Estat alarmant

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

N o només el corona-
virus ens té en estat 
d’alarma. El mateix 
Estat ens ha d’alar-

mar. Ha passat gairebé desaperce-
but l’informe que Amnistia Inter-
nacional va adreçar el passat dia 

13 al TC i a l’Advocacia de l’Estat reclamant al-
tra vegada l’alliberament de Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart; considera que la sentència del Tribunal 
Suprem vulnera el dret a la llibertat d’expressió i 
reunió pacífica. Incideix també en la vaguetat del 
concepte de sedició, que no existeix en els codis 
penals de la majoria de països democràtics.
Amnistia Internacional s’ha dirigit repetidament 
al govern espanyol perquè fossin respectats els 
drets dels presos polítics del Procés. Tampoc 
aquesta vegada crec que serveixi de res. En reali-
tat, l’Estat  ha fet sempre oïdes sordes a tots els or-
ganismes internacionals que se li han adreçat per 
aquest tema. Pilar Rahola en feia una relació dis-
sabte passat al programa “Preguntes freqüents”. 
En poc més de dos anys hi ha hagut 19 intervenci-
ons davant el govern espanyol sense que hagi va-
riat absolutament res. Aquesta és la relació segons 
Rahola. Val la pena conservar-ne la memòria:
- Octubre de 2017. El Consell d’Europa demana al 
govern espanyol que investigui la violència poli-
cial del dia 1. Sense resposta.
- 12 d’octubre de 2017. L’entitat Human Rights 
Watch fa un primer informe sobre els drets hu-
mans vulnerats per l’Estat espanyol. No obté res-
posta. Tampoc en tindran dos informes posteriors 
presentats el setembre del 2018 i gener de 2019. 
Al contrari, els comandaments del 1-O són ascen-
dits  i premiats amb la medalla al mèrit policial.
- El mateix octubre 24 premis Nobel (entre els 
quals 8 Premis Nobel de la Pau) reclamen la me-
diació internacional en el conflicte de Catalunya. 
No reben resposta. 
- 7 de març del 2018: l’Alt Comissionat de Drets 
Humans de l’ONU presenta un durísssim informe 
sobre la presó preventiva dels presos del Procés. 
Sense resposta.
- 23 de març de 2018: L’ONU insta l’Estat espa-
nyol a garantir els drets polítics de Jordi Sànchez, 

que considera vulnerats. No hi ha resposta.
- 10 de maig de 2018: Jean-Claude Junker, presi-
dent de la UE demana  diàleg a l’Estat espanyol. 
Ni cas.
- Novembre de 2018: l’Organització Mundial con-
tra la tortura exigeix l’alliberament dels Jordis, ja 
que considera  vulnerats els seus drets fonamen-
tals. Sense resposta.
- Desembre de 2018: 524 diputats de tot el món re-
clamen la llibertat immediata de Carme Forcadell. 
Segueix a la presó.
- Desembre de 2018: El Relator especial dels Drets 
Humans de l’ONU presenta  un duríssim informe 
contra l’empresonament dels Jordis. Sense conse-
qüències.
- 22 de gener de 2019: El Pen Club, associació 
mundial d’escriptors, exigeix la llibertat immedi-
ata dels presos polítics. L’única conseqüència serà 
que Vargas Llosa, emprenyat, es doni de baixa.
- Febrer de 2019: La Comissió Internacional de Ju-
ristes afirma que el judici al Procés va posar en pe-
rill els drets dels acusats. No va obtenir resposta.
- 4 de juliol de 2019: El Grup de Detencions Ar-
bitràries de l’ONU demana la llibertat immediata 
dels presos perquè considera un escàndol la pre-
só preventiva en aquestes circumstàncies. Sense 
conseqüències.
- Octubre de 2019: El Consell d’Europa fa públic 
un document on qüestiona la neutralitat de la jus-
tícia espanyola. No hi ha resposta. 
- 19 de desembre de 2019: El Tribunal de Justícia 
de la UE falla a favor dels eurodiputats catalans 
Puigdemont, Comín i Ponsatí i diu que Oriol Jun-
queras ha de ser immediatament excarcerat. El 
govern espanyol no fa cas de la sentència.
- 25 de març del 2020: L’Alta Comissionada de 
l’ONU pels Drets Humans Michele  Bachelet re-
clama la sortida immediata de la presó dels presos 
pel perill del coronavirus. Ni cas.
- 2 d’abril de 2020: El Relator de Drets Humans 
del Consell d’Europa reclama també la posada en 
llibertat dels presos. El govern Sánchez respon 
airadament acusant-lo de “promoure conflictes 
innecessaris”.
Aquesta és la democràcia espanyola... en estat 
d’alarma. 
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El Parc Central ha tingut una important afluència de gent aquesta setmana. / JP

Hi haurà Anòlia i 
European Balloon 
Festival, però amb 
restriccions

Els alcaldes demanen responsabilitat i civisme als ciutadans

L’Ajuntament d’Igualada va 
confirmar dimecres que el 
festival musical Anòlia i l’Eu-
ropean Balloon Festival (EBF) 
es faran com estava previst el 
proper mes de juliol, si bé amb 
restriccions.
L’alcalde Marc Castells ha in-
dicat que “estem treballant 
amb diferents models, però la 
intenció és fer ambdues pro-
postes, probablement l’EBF 
sense pilots estrangers i sen-
se el Night Glow, i l’Anòlia 
amb concerts per a un màxim 
de 100 persones i en espais 
oberts. Ens haurem d’adaptar 
a les circumstàncies del mo-
ment”. En qualsevol cas, tots 
dos esdeveniments haurien 
d’arribar quan el desconfina-
ment ja sigui gairebé total.

Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls alcaldes de la Conca 
d’Òdena han dema-
nat aquesta setmana 

“responsabilitat i civisme” als 
ciutadans després de trobar 
“brutícia” en algunes vies dels 
municipis, tot i que, en gene-
ral, l’adaptació a la fase 1 “ha 
estat correcta”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha indicat que “la 
normativa s’ha de complir 
estrictament, no val a rela-
xar-nos. Cal agrair als res-
tauradors i als comerciants 
la feinada que han fet. S’ha 
incrementat la brutícia en al-
guns espais, i això s’ha d’evitar. 
Ja és prou tot molt complicat 
per a que l’incivisme perjudi-
qui la ciutadania”. 
Castells afegia que “la ciuta-
dania ha tingut un comporta-
ment exemplar durant el con-
finament, ara hem saltat de 
fase, però tot encara és molt 
restrictiu. Vull creure que es 

farà el desconfinament de la 
millor manera possible, les 
dades sanitàries no ens porten 
a pensar que la situació empit-
jori, per això cal demanar res-
ponsabilitat i civisme per no 
tornar enrere. De moment, el 
comerç i la restauració valora 
molt positivament la recupe-

ració de la normalitat”.
Els alcaldes van mantenir ahir 
dijous una reunió amb Núria 
Marin, presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, i amb el 
delegat de l’Estat al consorci 
de la Zona Franca, Pere Na-
varro, sobre temes econòmics. 
També demanaran una troba-

da amb el Secretari d’Estat de 
Seguretat Social per desblo-
quejar “la injustícia” dels tre-
balladors de fora de la Conca 
que tenen el seu centre de tre-
ball i estan desprotegits encara 
avui, pel període de confina-
ment perimetral”.

Els quatre municipis de la 
Conca d’Òdena que han ini-
ciat la campanya “Conca Co-
merç” (Igualada, Montbui, 
Òdena i Vilanova) han acti-
vat interessants accions per a 
minvar la crisi entre el sector 
terciari i els autònoms.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica de Vilanova, Jordi 
Baron, ha valorat “l’esforç des 
dels ajuntaments per a injectar 

liquiditat a les petites empre-
ses, a través d’uns microcrè-
dits”. Els quatre ajuntaments 
dotaran de 350.000€ una par-
tida per a donar ajuts per un 
import màxim de 4.000 euros, 
amb un 0% d’interès, amb ca-
rència fins el 2021 i a tornar en 
tres anys. “El sector econòmic 
necessita ara més que mai el 
nostre suport”, deia Baron. 
Per la seva banda, el seu ho-

mòleg a Montbui, Jordi Boria 
detallava una intensa campa-
nya destinada al comerç, sota 
el lema “Ara més que mai jo 
compro a casa”. Per al regidor 
“el que hem passat ha estat 
molt dur per als comerços, i 
animem a tothom a comprar 
en proximitat, es tracta d’ac-
tivar el teixit comercial local 
dels nostres municipis de la 
Conca”. La campanya s’ha fet 

fins ara molt en xarxes soci-
als, però més endavant es farà 
també en els mitjans de co-
municació. “El comerç sortirà 
reforçat d’aquest virus”, ha re-
calcat Boria.

Formacions online
“Estem treballant en altres 
projectes, no pararem”, ha dit 
Jordi Marcé, regidor de Pro-
moció Econòmica de l’Ajun-

tament d’Igualada. S’han fet 
també formacions online a 
comerços, amb una alta parti-
cipació.  “De moment, tot són 
suposicions, no hi ha cap estu-
di sobre la realitat que tenim, i 
per això intentarem atendre a 
tothom”, diu Marcé en relació 
a la possibilitat que pugui am-
pliar-se la dotació de diners 
públics per a ajuts a petites 
empreses”.

Els quatre municipis de la Conca activen microcrèdits de fins 
a 4.000€ per a comerciants i autònoms, a interès zero

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

professionals 
que ho feu possible



Piera és el vuitè muni-
cipi del país amb més 
perill, i Vilanova, dels 

qui ho fan millor  
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L a Fundació Bofill, tot un 
referent de l’àmbit edu-
catiu a Catalunya, ha 

publicat aquesta setmana un 
interessant estudi, que alerta 
de perills respecte la segregació 
escolar, un problema que no 
s’ha resolt en molts municipis 
i que la crisi de la Covid-19 pot 
agreujar.
L’estudi, Estat i evolució de la 
segregació escolar a Catalu-
nya, escrit per María Segurola, 
apunta que “la majoria de mu-
nicipis es troben en nivells pre-
ocupants de segregació, ja sigui 
a tota la xarxa d’escolarització, 
a primària o a secundària. Els 
municipis amb les dues etapes 
molt segregades són especial-
ment preocupants ja que no 
han implementat les mesures 
oportunes, per tant haurien 
d’abordar els mecanismes d’es-
colarització en el seu conjunt 
per combatre el problema”.
La segregació escolar és un 
problema molt greu a Cata-
lunya. Les dades disponibles 
mostren que “hi ha un dese-
quilibri significatiu en la com-
posició a les escoles que com-
porta conseqüències perilloses 
per la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i el desenvolu-
pament del país”, diuen els es-
pecialistes.
Ara, amb la crisi derivada del 
virus, “el món s’enfronta a una 
nova emergència que podria 
ser més intensa que la seva pre-
decessora del 2008. El futur és 
encara incert, però hi ha indicis 
que apunten que en un context 
de crisi com aquest la segrega-
ció escolar pot augmentar, es-
pecialment si els mecanismes 
d’escolarització equilibrada no 
són robustos”. Puntualitzen 

La Fundació Bofill alerta que cal actuar per a evitar 
problemes de segregació escolar

que “la precarietat de moltes 
famílies i un procés de preins-
cripció per al proper curs prin-
cipalment online, fa probable 
que l’alumnat matriculat fora 
de termini i de matrícula viva 
s’incrementi fruit de canvis 
residencials, un efecte propi de 
períodes de crisi com l’actual”.
Recordem que la segregació 
escolar és la distribució desi-
gual de l’alumnat entre els cen-
tres educatius d’un territori, en 
aquest cas dins dels municipis 
catalans de més de 10.000 ha-
bitants. Els desequilibris pro-
voquen que hi hagi una con-
centració d’alumnat vulnerable 
en alguns centres educatius 
(generalment de titularitat pú-
blica, però també concertats) 
i que, a més, la vulnerabilitat 
d’aquests centres sigui major 
que la del seu entorn.
Dels 75 municipis amb nivells 
alts o molt alts de segregació 
escolar, 54 ja apareixien en la 
llista dels 50 municipis més 
segregats de Catalunya publi-
cat pel Síndic de Greuges l’any 
2016. És el cas de grans muni-
cipis com Terrassa, Badalona, 
Tarragona o Esplugues de Llo-
bregat. 
La segregació continua sent un 
fenomen més fort a Primària 
que a Secundària. L’estudi de 
la Fundació Bofill apunta que 
“tot i no poder apuntar amb 
total precisió el conjunt de ra-
ons que configuren aquesta di-
ferència, sí que podem dir que 
a la segona etapa hi ha un fac-
tor corrector que és el menor 
nombre de centres educatius i 

el sistema d’adscripcions entre 
centres que forcen la barreja 
d’alumnes de diferents escoles. 
Bén utilitzada, l’adscripció pot 
ser una eina clau per orientar 
l’alumnat cap a centres menys 
desitjats o per canviar la per-
cepció que hi ha d’un centre 
vulnerable”.

Atenció amb Piera. 
Igualada millora
En l’extens anàlisi de l’estudi, 
es detecten 51 municipis amb 
“risc greu” de tenir nivells alts 
de segregació escolar els prò-
xims anys si no assumeixen 
mesures urgents i contundents.
Piera ocupa el lloc 8è de la tau-
la, i les causes són que “porta 
5 anys empitjorant la dissimili-
tud a primària i a secundària”. 
Igualada  ocupa un dels últims 
llocs de la llista, el 49è, perquè 
té “més segregació a secundà-
ria que a primària”. La capital 
de l’Anoia està situada dins de 
la qualificació de “perill alt per 
tenir un nivell de segregació es-
colar a la ESO (0,25) per sobre 
de la mitjana catalana (0,20)”, 
encara que la seva posició ha 
millorat significativament en 

els darrers anys. En canvi, Vi-
lanova del Camí apareix a la 
llista de perill “baix” per comp-
tar amb un nivell per sota de la 
mitjana catalana tant a Primà-
ria com a Secundària. 

“Pas a pas anem 
en la bona direcció”
La tinenta d’alcalde d’Educa-
ció a Igualada, Marisa Vila, ha  
explicat que “pas a pas es va en 
la bona direcció. Hem aconse-
guit baixar aquest any la ràtio 
als centres, i s’ha fet la comissió 
d’equitat. Tenim una escola de 
màxima complexitat (Gabriel 
Castellà) on hi ha molts alum-
nes nouvinguts. Costarà molt 
que les famílies vulguin triar 
una altra escola perquè aques-
ta és la més propera al barri 
de Montserrat, és qüestió de 
temps”. 
La regidora afegeix que “qui 
més està patint actualment 

són aquestes famílies, no tant 
per un tema de connectivitat, 
sinó per una situació de dis-
tanciament cultural. La con-
nexió digital hi és a totes les 
cases, aquest no és el proble-
ma. Potser ho és més que no hi 
hagi llibres i l’entorn familiar”. 
L’Ajuntament i Creu Roja han 
fet arribar 430 lots de material 
bàsic i també més de connecti-
vitat, “perquè hi havia nens que 
feien dibuixos o treballs sobre 
fulls de propaganda, realment 
tenim un problema preocu-
pant que cal corregir, i en això 
hi posem els cinc sentits”.
Contràriament al que potser 
molta gent pensa, a més del 
Gabriel Castellà, les altres dues 
escoles amb més alumnat nou-
vingut, però a molta més dis-
tància, no són públiques, sinó  
concertades, el Diví Pastor i 
Jesús Maria, ambdues per un 
tema de proximitat geogràfica 
a punts de concentració de po-
blació immigrada.  Potser vin-
dria essent l’hora, com apunta 
Marisa Vila, que enlloc d’es-
coles “de màxima complexitat, 
parléssim d’escoles de noves 
oportunitats”. Segle XXI.

Marisa Vila: 
“El problema no és de 
connectivitat digital, 

sinó de distanciament 
cultural”

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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D esprés de molt de 
temps amb dades 
que ens situaven en 

els darrers llocs de la renda fa-
miliar disponible del país, les 
darreres xifres que ha donat a 
conèixer l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (això sí, cor-
responents a 2017) milloren 
significativament respecte al-
gunes poblacions de la comar-
ca, com és el cas d’Igualada, 
que supera, per poquíssim, a 
poblacions properes com 
Manresa o Vilafranca del Pe-
nedès. 
La capital de l’Anoia, amb 
16.100€ de renda per habitant, 
i Capellades, amb 15.900, són 
els dos únics municipis de més 
de cinc mil habitants de la co-
marca que superen la mitjana 
del país, mentre que Masquefa, 
Piera, Vilanova i Montbui, per 
aquest ordre, estan per sota de 
la mitjana. Els montbuiencs, 
amb una renda d’11.800€, és 
dels municipis més pobres del 
país. Matadepera, amb 27.300 
euros per habitant, continua 
sent el municipi amb la ren-
da per habitant més elevada, 
seguit d’Alella (26.900 €). La 
Sénia, Lloret de Mar i Ullde-
cona, són els que tenen una 
renda per habitant més baixa, 
d’11.500 euros en tots tres.
Val a dir que aquestes dades, 
tot i ser molt importants, po-
den ser molt diferents en l’ac-
tualitat, com a conseqüència 
de la nova crisi derivada del 
Covid-19, si bé és cert que 
afectarà a tots els territoris. 
Pel que fa a la comarca a nivell 
global, la renda per habitant és 
de 14.900€, per sota, doncs, de 
la mitjana catalana (17.200€, 
17,2 en els quadres d’aquest 

La renda familiar disponible dels igualadins millora 
i ja supera les de Manresa i Vilafranca

Intensitat de la renda familiar a Catalunya
Color més intens: més riquesa

Renda familiar disponible bruta per habitant

Font: Idescat
Renda familiar disponible bruta. Catalunya, comarques i Aran. 2016-2017

Milers € Milers € Cat=100 Milers € Milers € Cat=100
Alt Camp 659.496                  15,0          88,1       667.539            15,1          88,0       1,1%
Alt Empordà 1.799.501              13,2          77,6       1.900.432         13,9          80,8       5,4%
Alt Penedès 1.689.826              15,9          93,8       1.711.207         16,0          92,9       0,3%
Alt Urgell 263.664                  13,0          76,4       272.324            13,5          78,3       3,9%
Alta Ribagorça 56.475                    14,7          86,4       58.638               15,3          89,1       4,5%
Anoia 1.753.569              14,9          87,6       1.810.068         15,2          88,6       2,5%
Aran 138.625                  14,1          83,2       148.100            15,0          87,3       6,3%
Bages 2.767.326              16,0          93,9       2.836.593         16,3          94,6       2,0%
Baix Camp 2.751.495              14,6          85,8       2.812.759         14,9          86,3       1,9%
Baix Ebre 995.851                  12,8          75,2       1.027.839         13,3          77,2       4,0%
Baix Empordà 1.790.830              13,7          80,8       1.873.183         14,3          83,1       4,2%
Baix Penedès 1.349.153              13,5          79,6       1.396.397         13,8          80,2       2,0%
Baix Llobregat 14.347.276            17,8          104,9     14.462.741       17,9          103,8     0,2%
Barcelonès 42.792.694            19,3          113,7     43.317.426       19,4          112,7     0,5%
Berguedà 624.381                  16,0          94,4       645.956            16,6          96,4       3,4%
Cerdanya 246.857                  13,9          81,9       256.981            14,5          84,3       4,2%
Conca de Barberà 297.375                  14,8          87,0       308.846            15,4          89,6       4,3%
Garraf 2.438.877              16,8          99,1       2.525.198         17,3          100,5     2,8%
Garrigues 247.103                  13,0          76,3       256.560            13,5          78,7       4,5%
Garrotxa 886.097                  16,1          94,8       921.476            16,6          96,7       3,3%
Gironès 2.931.615              16,0          94,5       3.026.121         16,4          95,1       2,0%
Maresme 7.375.248              16,9          99,4       7.575.056         17,2          100,0     1,9%
Moianès 201.343                  15,3          90,2       214.734            16,2          94,1       5,7%
Montsià 799.330                  11,8          69,2       825.636            12,2          70,6       3,3%
Noguera 498.208                  13,0          76,4       512.560            13,4          77,9       3,2%
Osona 2.539.509              16,5          97,0       2.641.113         17,0          98,6       3,0%
Pallars Jussà 177.519                  13,5          79,6       185.323            14,3          82,8       5,4%
Pallars Sobirà 93.405                    13,5          79,7       100.924            14,6          85,0       8,1%
Pla de l'Estany 497.757                  15,8          93,1       513.852            16,2          94,2       2,5%
Pla d'Urgell 496.365                  13,5          79,4       516.009            14,0          81,3       3,7%
Priorat 125.156                  13,5          79,3       129.134            14,0          81,1       3,7%
Ribera d'Ebre 316.769                  14,4          84,8       318.379            14,6          84,9       1,3%
Ripollès 411.947                  16,5          97,2       426.992            17,2          99,7       3,9%
Segarra 306.745                  13,7          80,8       314.370            14,0          81,6       2,3%
Segrià 3.038.758              14,9          87,5       3.118.624         15,2          88,6       2,7%
Selva 2.263.769              13,7          80,4       2.338.590         14,1          81,9       3,1%
Solsonès 178.423                  13,3          78,2       189.860            14,1          81,8       5,9%
Tarragonès 3.730.066              14,9          87,8       3.752.717         14,9          86,5       -0,2%
Terra Alta 149.268                  12,9          75,9       155.436            13,6          78,8       5,2%
Urgell 483.676                  13,5          79,4       505.283            14,1          81,7       4,2%
Vallès Occidental 15.746.989            17,4          102,5     16.020.172       17,6          102,1     0,9%
Vallès Oriental 6.655.516              16,6          97,9       6.804.771         16,9          98,0       1,5%
Catalunya 126.913.853          17,0          100,0     129.395.921    17,2          100,0     1,3%
Font: Idescat.

Per habitant  
Variació anual 
2017-2016 (%)

Per habitant Per habitant
2016 2017

Variació anual (2016-2017)

reportatge). L’Alt Penedès se 
situa per damunt de l’Ano-
ia, amb una renda de 15,9; el 
Bages també, amb 16; el Baix 
Llobregat, amb 17,8; en canvi, 
el Baix Penedès té una renda 
del 13,5, i la Segarra, del 13,7.
Si observeu amb atenció els 
dos mapes del país que hi ha 
en aquesta pàgina, podreu 
veure que la renda per habi-
tant augmenta un 1,3% a Ca-
talunya. L’increment afecta 
pràcticament totes les comar-
ques, tot i que amb diferents 
intensitats. El Pallars Sobirà, 
amb un augment del 8,1%, se-
guit de l’Aran (6,3%) i el Sol-
sonès (5,9%), encapçalen un 
grup de set comarques que 
han incrementat la renda per 
habitant més d’un 5%. En el 
cas de l’Anoia, l’increment ha 
estat del 2,5%, que la situa a 
nivell mitjà del país.

continua a la pàg. següent

93 804 24 51
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Renda familiar disponible bruta. Municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca. 2017

Municipi Comarca Milers € Milers € Cat=100
IGUALADA Anoia 634.848 16,1 93,5 58,6                  19,2                  22,3                  
Capellades Anoia 82.797 15,9 92,2 57,4                  17,1                  25,4                  
Piera Anoia 223.761 14,6 85,1 58,6                  22,0                  19,5                  
Sta. M. Montbui Anoia 115.861 11,8 68,6 60,2                  21,0                  18,7                  
Vilanova del Camí Anoia 168.019 13,6 79,0 58,7                  18,6                  22,7                  
Masquefa Anoia 132.501 15,4 89,7 62,7                  21,0                  16,3                  

Barcelona Barcelonès 33.785.259 21,0 122,1 57,4                  23,2                  19,4                  
Calafell Baix Penedès 341.516 13,6 79,2 52,9                  26,3                  20,8                  
Cervera Segarra 118.076 13,3 77,1 59,0                  21,1                  19,8                  
Esparreguera Baix Llobregat 363.300 16,7 96,9 60,7                  20,0                  19,3                  
Manresa Bages 1.202.125 16,0 93,1 57,0                  18,0                  25,0                  
Martorell Baix Llobregat 423.030 15,4 89,3 61,6                  17,3                  21,1                  
Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat 139.740 18,2 105,8 66,4                  18,9                  14,7                  
Sitges Garraf 583.517 20,6 119,9 59,2                  27,9                  13,0                  
Vilafranca del Penedès Alt Penedès 632.523 16,0 92,8 60,6                  19,9                  19,5                  
Vilanova i la Geltrú Garraf 1.078.416 16,6 96,2 57,8                  21,6                  20,6                  

Font: Idescat.

Principals recursos (%)
Per habitant Remuneració 

d'assalariats
Excedent brut 

d'explotació
Prestacions 

socials

Municipis més “pobres” i “rics” del país en funció de la renda familiar

Igualada (16,1)

Vilanova (13,6)Piera (14,6)Capellades (15,9)

Montbui (11,8)

Masquefa (15,4)

A l’altre extrem hi ha el Tarra-
gonès, l’única comarca que se 
situa per sota del valor de l’any 
anterior (-0,2%), i el Vallès 
Occidental, el Barcelonès, l’Alt 
Penedès i el Baix Llobregat, 
veïnes de l’Anoia, amb incre-
ments inferiors a l’1%.
Les comarques amb la ren-
da per habitant més elevada 
continuen sent el Barcelonès, 
el Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental, i juntament amb 
el Garraf són les úniques que 
se situen per sobre de la mit-
jana catalana (17.200 €). El 
Barcelonès, amb 19.400 euros, 
supera en un 12,7% aquesta 
mitjana, seguit pel Baix Llo-
bregat (17.900 €), el Vallès Oc-
cidental (17.600 €) i el Garraf 
(17.300 €). En sentit contrari, 
el Montsià (12.200 €) i el Baix 
Ebre (13.300 €) són les comar-
ques amb un nivell de renda 
més baix, i amb la Noguera, 
l’Alt Urgell, les Garrigues i la 
Terra Alta són les que tenen 
un nivell de renda inferior al 
80% de la mitjana catalana.
La remuneració d’assalariats 
representa el 58,4% dels prin-
cipals ingressos de les famílies 
a Catalunya i és el principal 
component de renda a to-
tes les comarques. En el cas 

de l’Anoia, els sous de la gent 
representen el 58,8% del pes 
total de la renda, seguit del 
20,7% de prestacions socials, 
i el 20,6% d’altres tipus d’in-
gressos. 
En el quadre de la dreta podeu 
veure la renda dels municipis 
amb més població de l’Anoia, 
i quins són els seus principals 
recursos econòmics per a ob-
tenir la renda, i un seguit de 
poblacions properes o signifi-
catives, per a que pugueu fer la 
comparació. 

JORNADA 
DE CAMPUS 
OBERT
VIRTUAL
23 DE MAIG

Participa a la jornada de 
portes obertes del Campus 
Universitari Igualada-UdL
Fes una visita guiada del centre, 
descobreix tota la informació de 
Graus i Màsters i interactua amb el 
professorat!

T’hi esperem!

Horaris i inscripció:
www.portesobertes.udl.cat
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Gent passejant-se per la Rambla St. Isidre, dilluns d’aquesta setmana. / ACN

La preinscripció de 
l’escola bressol de 
l’Ateneu s’activarà 
dilluns vinent
Finalment, tot sembla indi-
car que la preinscripció per 
a l’Escola Bressol de l’Ateneu 
Igualadí, que passarà a tenir 
gestió municipal, estarà activa 
el proper dilluns, han indicat 
fonts de l’Ajuntament. 

Lentitud en els tràmits
La setmana passada es va ha-
ver d’aturar el procés, ja actiu 
per a la resta d‘escoles bressol 
municipals, perquè la Genera-
litat encara no havia complert 
els tràmits de transmissió pa-
trimonial necessaris, després 
de la conversió a escola públi-
ca de les Escoles de l’Ateneu.
Dimecres, l’alcalde Marc Cas-
tells, durant l’habitual compa-
reixença pública setmanal, ja 
va declarar la seva “preocupa-
ció” pel fet que el departament 
d’Educació de la Generalitat 
no havia alleugerit els tràmits 
per a permetre que el procés 
de preinscripció es fes a l’hora 
amb la resta d’escoles bressol. 

REDACCIÓ / ACN

I gualada ha entrat, aques-
ta setmana, a la fase 1 de 
la desescalada. Un 85% 

dels botiguers, segons l’entitat 
de comerciants Igualada Co-
merç, han optat per tornar a 
apujar la persiana. Les artèries 
comercials de la ciutat, com 
la rambla de Sant Isidre, eren 
plenes de gent ja des de prime-
ra hora. També les terrasses. 
Ferran Castaño, propietari 
d’un cafè a la plaça de la Creu, 
reconeixia sentir-se sorprès 
amb la bona resposta. “Sem-
bla que la ciutat es va desper-
tant del malson”, ha assegurat 
a l’ACN.
A la plaça de la Creu, Ferran 
Castaño ha arribat a les 8 del 
matí al seu establiment, Fel 
cafè. Ja tenia gent que li deia 
que feia tard. “La gent es veu 
animada”, assegurava. Tot i re-
conèixer que se li fa “estrany” 
treballar en aquestes condi-
cions, es mostrava esperan-
çat. “Sembla que de mica en 
mica la ciutat es va despertant 
d’aquest malson”, afegia.
L’establiment de Castaño era 
un dels quatre que va obrir a 
la plaça de la Creu en el dia 1 
de la desescalada a la capital 
de l’Anoia. La gent ha respost 
i les terrasses eren pràctica-
ment plenes, això s’ha vist els 
primers quatre dies. La Isa-
bel Barbero va ser una de les 
primeres clientes. Després de 
sortir a passejar, va optar per 
asseure’s a fer un cafè amb uns 
amics. Malgrat els nous pro-
tocols, Barbero es mostrava 
contenta. “Ja ens acostuma-
rem”, deia.
També a la plaça de l’Ajun-
tament l’únic bar que va op-
tar per obrir, tenia, ja a mig 

El 85% del comerç d’Igualada ja ha 
obert aprofitant la Fase 1

La Revista en català El 
Correu de la Unesco ja 
esta de nou disponible 
al web de l’organització

La Revista el Correu de la 
UNESCO en català (Ge-
ner-Març 2020)  ja està de nou 
disponible en la web de l’orga-
nització. En la pàgina oficial 
del Correu https://fr.unesco.
org/courier/2020-1 , a la dre-
ta apareix la fotografia amb la 
portada de l’últim número en 
posar el cursor damunt la pa-
raula “Téléchargement” s’obre 
un desplegable per a triar 
l’idioma : Inglés, Francès, 
Espanyol, Rus, Àrab, Xinès, 
Portuguès, Català, Coreà. 
També s’hi pot accedir a tra-
vés del portal UNESCODOC:   
https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/*pf0000372603_cat.
La revista oficial de la Unes-
co ha tingut la col.laboració 
de La Veu de l’Anoia, que 
n’ha fet la maquetació, grà-
cies a la iniciativa de l’Asso-
ciació Unesco d’Igualada.

La pandèmia acumula 487 morts a 
l’Anoia, i 1.496 positius en l’actualitat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Sa-
lut xifrava dimecres 
en 487 els morts per 

Covid-19 l’Anoia des de l’ini-
ci de la pandèmia, amb una 
taxa estandaritzada de de-

funcions de 43,66.
En total, es registren actual-
ment a la comarca 1.496 po-
sitius per Coronavirus, i un 
total de 4.352 casos sospito-
sos d’haver contret la malal-
tia. La taxa estandaritzada és 
de 134,83. En total, a l’Ano-

ia hi ha 113.811 assegurats 
amb la targeta sanitària.
Igualada qui acumula més 
casos, 657, seguit de Vilano-
va del Camí amb 215. Santa 
Margarida de Montbui suma 
137 casos positius i Òdena 
n’acumula 37.

matí, l’aforament al màxim. 
La imatge va anar canviant a 
mesura que passaven els dies. 
Aquest cap de setmana vinent, 
amb les bones temperatures 
assegurades, encara més.
Els locals d’hostaleria de 
l’avinguda Europa de les Co-
mes també oferien una imatge 
de molt bon ambient, des del 
mateix dilluns. En els darrers 
anys s’ha convertit en un dels 
espais més concorreguts del a 
ciutat.

El comerç ha respost
Segons la presidenta d’Igua-
lada Comerç, Laura Llucià, 
“malgrat el neguit, el comerç 
tenia ganes d’obrir”. Des de 
l’entitat calculen que ho ha fet 
un 85%, majoritàriament bo-

tigues. En el cas de la restau-
ració, explica, la xifra no ha 
estat tan elevada. Tampoc en 
el sector de les agències de vi-
atges, on poques han optat per 
apujar la persiana.
Llucià confia en la bona res-
posta dels igualadins. “Creiem 
que la gent s’ha adonat de la 
importància que té el comerç 
local”, assegurava, tot recor-
dant que setmanes enrere la 
capital de l’Anoia “semblava 
una ciutat fantasma”.

Carrers plens de vida
Vials com la rambla de Sant 
Isidre, tancada al trànsit amb 
motiu de la fase 1, mostraven 
dilluns una imatge completa-
ment diferent de la de les dar-
reres setmanes. 

Gemma Cubí, que hi té la 
botiga de roba Elle, explica-
va que malgrat que aquests 
dies ha estat oberta amb cita 
prèvia, arrencava una nova 
setmana amb “moltes ganes 
i il·lusió”. “Ens hem de be-
llugar, no podem estar més 
dies tancats”, assegurava, tot 
afegint que “crec que si som 
prudents i ho fem tots bé ens 
en sortirem”.
A pocs metres, al carrer del 
Clos, l’Anna Torner, propietà-
ria d’una botiga d’antiguitats, 
també es mostrava esperan-
çada. “Ha estat complicat so-
breviure aquests dos mesos”, 
reconeixia. Aquest dilluns re-
prenia l’activitat “amb ganes 
de recuperar la normalitat de 
sempre i que tot surti bé”.

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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Els vins afruitats solen ser vins lleugers i 
joves, que no han estat sotmesos a criances 

sobre llevats, ni en botes.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls vins blancs són mol-
tes vegades sinònim 
d’elegància i frescor, 

però a l’hora de seleccionar un 
bon blanc són molts els que no 
saben bé per on començar.
Des de Bocopa, un celler que 
destaca per elaborar el vi blanc 
més premiat d’Espanya en 
concursos nacionals i interna-
cionals, ens ajuden en aquesta 
tasca facilitant-nos les claus 
per poder triar el vi blanc per-
fecte.
El primer que hem de conèi-
xer són els diferents tipus de 
vins blancs que existeixen. En 
aquest sentit podem fer una 
primera classificació:

1. Secs.
Lleugers. Són vins joves que 
no passen per bóta. Són baixos 
en sucres residuals i extractes 
(cos de el vi). Aquest tipus de 
vins es serveixen lleugerament 
freds, per prendre sols, amb 
aperitius o àpats lleugers.
Amplis. Són vins amb major 
concentració d’extractes i, tot 
i ser ‘secs’ (baixos en sucre), 
posseeixen el sabor dolç de la 
fruita madura. Solen envellir 
en ampolla i en alguns casos 
en bóta.

2. Semisecs.
Són vins aromàtics que solen 
embotellar sense deixar que 
tot el sucre transformi en alco-
hol. Acompanyen molt bé plats 
menys consistents (plats freds, 
peixos, arròs i pastes lleugeres...)

Consells per escollir un bon vi blanc (1)

3. Dolços.
Són vins amb una alta concen-
tració de sucres i extractes, el 
que els confereix el seu caràc-
ter de complexos.

El vi blanc afruitat
Menció a part cal fer per a una 
paraula de moda i molt empra-
da a l’hora de demanar un vi és 
el terme “Afruitat”.
En sentit estricte el terme 

CAL PANTOMÈNIA CUINA PER A TU

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

SERVEI A DOMICILI SENSE CAP MENA DE COST.

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

ARA MÉS QUE MAI VOLEM ESTAR AL TEU COSTAT.

A PARTIR D’AQUESTA 
SETMANA

US PORTEM EL
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De dimecres a diumenge migdia

938 03 18 64

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat93 803 93 40  /      609 420 063
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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
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T’HO
 PORTEM 
A CASA

“afruitat” fa referència a una 
qualitat aromàtica del vi, in-
dependent del grau de sucre 
(dolç-semisec-sec) i de el cos 
d’aquest. Així es tractaria de 
vins que posseeixen una gran 
intensitat aromàtica de la va-
rietat amb la qual s’han pro-
duït.
Amb tot, habitualment els 
vins afruitats solen ser vins 
lleugers i joves, que no han 
estat sotmesos a criances so-

bre llevats, ni en bótes.

El color groc del vi blanc
El color de el vi blanc proce-
deix de l’escàs contacte, du-
rant la seva fermentació, del 
most amb les pells del raïm 
que contenen la pigmentació. 
El color de cada vi és la suma 
de la coloració pròpia de la 
varietat de raïm que s’hagi 
emprat, el mètode d’elabora-
ció emprat (maceració, crian-

ça, ...) i l’edat que tingui el vi.
Els vins blancs joves solen 
tenir un color groc clar, bri-
llant, que ens mostren la seva 
frescor. Les criances i el pas 
de el temps en els blancs els 
tornen grocs més intensos, 
daurats, color or i fins i tot 
ambre. 
Quan el color d’un blanc és 
groc fosc, ocre, sol consi-
derar-se un blanc defectu-
ós o oxidat.



Una cosa és afrontar el concurs amb 
liquiditat, i altra cosa és afrontar el con-

curs amb insolvència i ple de requeri-
ments judicials  damunt de la taula. 

El #turisme internacional és clau. El 85% de la despesa turística a 
Catalunya ve de turistes estrangers. Reclamem a la UE que unifiqui 
els criteris de mobilitat dels turistes a Europa i manifestem la nos-
tra disconformitat en la quarantena imposada pel govern espanyol 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La recuperació anirà per barris.
El rebrot de l’economia dependrà de cada sector, de la capa-
citat d’adaptació de les empreses...  i dels ajuts dels governs

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Preneu les corbes
 el millor que pugueu, 

però preneu-les.

economia i empresa Espai patrocinat per
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És hora d’entrar a boxes

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

CRISI

JOSEP SORIGUERA
Advocat. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat 

Roger Soler Bou
Digital Project Manager a Instint.net

Un metge, bon amic meu, 
em va trucar a l’inici de 
la pandèmia per recoma-
nar-me que sobretot m’ali-

mentes bé! “No és el mateix si t’agafa 
la COVID-19 en un estat fort que si 
t’agafa en una situació feble”, va dir-me. 
M’ha vingut a la memòria la recoma-
nació a resultes de la crisi econòmica 
que tothom preveu que vindrà -o que 
ja es aquí- degut a la pandèmia de la 
COVID-19. És diferent afrontar la 
crisi amb un “coixí” que amb una mà 
davant i l’altra darrera, per dir-ho col-
loquialment. L’Executiu, economistes... 
tothom preveu que la crisi que s’acosta 
no té precedents, i que  moltes empre-
ses hauran de tancar i autònoms hau-
ran de plegar,  el que comportarà aug-
mentar l’atur.
 
Tant és així, que l’Executiu, per tal d’evi-
tar la fallida i el tancament de moltes 
empreses, acaba de publicar el RDL 
16/2020 de 28 d’abril amb noves me-
sures concursals, tant per als concur-
sos en curs, a la fi de renegociar el seu 
conveni o els acords de re-finançament,  
com per agilitzar la presentació de nous 
concursos donat el devessall que es pre-
veu que hi haurà. 

Tres eines predisposa la Llei Concursal 
per la conservació de l’activitat pro-
fessional o empresarial del concursat: 
l’acord extrajudicial de pagaments, el 
conveni i els acords de re-finançament. 
Totes contemplem quites i esperes del 
passiu del concursat i totes s’han de 
negociar amb els creditors per obte-
nir unes majories d’adhesió que la llei 
contempla per que es pugin aplicar. Cal 
entendre que aquesta negociació és en 
benefici no tan sols dels creditors, sinó 
del mateix concursat, així com d’altres 
interessos. Els empresaris, que amb to-
tes les restriccions preveuen que l’admi-
nistració imposa durant la desescalada 
i abans de tornar a la normalitat preve-
uen que la pandèmia  els provocarà una 

baixada de facturació, amb el perill de 
tancar amb balanços en pèrdues que els 
pots fer perdre la liquiditat fins arribar a 
la insolvència, no han d’esperar arribar 
a aquesta situació, sinó que amb situa-
ció fortes han d’agafar-se al salvavides i 
l’escut protector del concurs. 

Una cosa és afrontar el concurs amb 
liquiditat, i altra cosa és afrontar el 
concurs amb insolvència i ple de re-
queriments judicials damunt de la tau-
la. En el primer cas hi ha solucions per 
continuar; en el segon, la liquidació. El 
que passa és que, generalment, quan es 
demana el concurs és massa tard, amb 
l’empresa endeutada i aleshores la falli-
da i la liquidació són inevitables. Si es 
fa a temps i es tenen recursos l’empre-
sa, mitjançant el concurs, pot salvar la 
situació. Aquest fet és perquè la nostra 
cultura no accepta la situació concursal, 
a diferencia d’altres societats com l’ame-
ricana. És un greu error, d’aquí que es 
presenten tard, el que comporta que un 
noranta per cent dels presentats acaben 
en liquidació.

Si tal com es preveu, que la crisi que ve 
comportarà una devessall de presenta-
ció de concursos aquets cal que siguin 
presentats amb antelació previsora i 
amb recursos suficients per afrontar-lo. 
Això pot ser la salvació de l’empresa.

Dit tot això, cal que la crisi sigui real, 
donat que també un bon amic meu, 
aquest economista, em té advertit al 
respecte dient-me “Els economistes 
passem la meitat del temps fent predic-
cions i l’altra meitat explicant perquè no 
s’han complert”.

Per acabar, cal dir que el 5 de maig 
s’ha publicar el “Real Decreto Legis-
lativo 1/2020 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal” 
en plena pandèmia. Necessari però no 
és el moment, De fet, els agrada em-
bolicar la troca!   

Històrica proposta de França i Alemanya: fons de recuperació de 
500.000M€ a distribuir com a transferències pressupostàries (no 
préstecs), als països i sectors més afectats per #Covid19. Finalment 
la UE pren consciència de la magnitud i naturalesa del xoc

Els revolts hi són per a tots. 
Com els agafeu ja és cosa vos-
tra.
Hi ha molts negocis que han 

vist com evolucionar i obrir noves vies 
per seguir treballant, seguir venent, se-
guir endavant en definitiva. Hi ha qui 
encara no ha engegat màquines; sí, va 
tard, però no ha de donar la cursa per 
perduda.

Pels qui no han començat cal plante-
jar-se el propers passos que, al nostre 
entendre, serien:

1- Simplificar. No es pot fer una evo-
lució amb tot el que teniu fins ara. Cal 
agafar els productes/serveis que pu-
guin ser més factibles de potenciar. 
Fent aquest treball tornarem a tenir 
clar qui som i què fem.

2- Trencar. Cal trencar amb la manera 
de treballar/vendre. No caldrà segu-
rament amb tot però sí obrir “mires” i 
plantejar-se moltes coses. Ment oberta.

3- Activar-se ja! Cal despertar quan 
abans millor que la cursa ja fa dies 
que ha començat i hem de recuperar 
el temps perdut. Posem-nos a treballar.

4- Repensar-se. El vostre produc-
te/servei segueix funcionant ens els 
temps actuals? Els clients que teníeu 
fins ara, segueixen sent els mateixos? Si 
per exemple els vostres clients no po-
den venir on sou vosaltres, podeu anar 
on siguin ells? Fent preguntes sempre 
s’obtenen respostes.

5- Transformar. No n’hi ha prou de 
pensar-ho, cal fer-ho i segurament 
implicarà una transformació (del pro-
pi individu i del negoci). Hem d’estar 
oberts a fer-ho.

Ja fa molt de temps (de fet parlem 
d’anys) que el salt al món digital és 
necessari, però cal un salt controlat: 
no tot serveix per tothom. Cal veure i 
estudiar el negoci, el públic, els objec-
tius, etc, però el que sí que està clar és 
que hem d’explorar tots els canals pos-
sibles, i quan diem “explorar tots els 
canals” ens referim a la omnicanalitat, 
o sigui, no limitar-nos a una sola via 
de comunicació per arribar als clients 
sinó a diverses (xarxes socials, publi-
citat online, publicitat offline, telèfon, 
missatgeria, etc).

Aquesta situació de la Covid-19 ha 
fet que molts negocis hagin fet el 
pas i tinguin una pàgina web o una 
botiga online (són els qui ja han co-
mençat la cursa). Ara però cal fer-les 
funcionar i aconseguir que realment 
surti a compte tot l’esforç, i això pas-
sa, evidentment, per seguir-hi inver-
tint (invertir no vol dir llençar diners 
-sempre que es faci bé-). Si algú no 
ho té clar no cal que s’ho plantegi.

Per fer aquests passos de manera 
coherent, ràpida i segura caldrà fer-
ho acompanyat d’algú de confiança i 
amb experiència.
Preneu els revolts el millor que pu-
gueu, però preneu-los.  



El servei de Ginecologia 
també torna al CAP 

Nord, si bé les 
llevadores continuaran 

al CAP de Vilanova 
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L a digitalització em-
presarial necessària per 
afrontar la COVID-19 

va centrar un nou Webinar 
UEA, de la mà de la Directora 
General d’Indústria a la Gene-
ralitat de Catalunya, Matilde 
Villarroya.
Villarroya va exposar que da-
vant la situació generada per la 
pandèmia “som una economia 
molt oberta i l’impacte té lloc a 
tot el món”. En aquest sentit, la 
Directora General d’Indústria 
va destacar que “ens enfron-
tem a una relocalització” i que 
“les empreses han vist que han 
de retornar les cadenes de va-
lor: cal produir al costat d’on 
es prenen decisions”; així com 
també, va ressaltar els sectors 
industrials que més han patit i 
pateixen aquesta crisi com són 
el de l’automòbil, el tèxtil, el 

La digitalizació empresarial, 
millor per una sortida a la crisi

Respostes a dubtes 
sobre el pagament de 
lloguers i hipoteques
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’aturada de l’activitat 
productiva ha fet que 
moltes empreses hagin 

presentat ERTOS a les seves 
plantilles, o fins i tot que hagin 
hagut de tancar. Aquesta situ-
ació fa trontollar a moltes eco-
nomies domèstiques perquè els 
ingressos s’han reduït dràstica-
ment i no saben com afrontar 
les factures.
Un dels principals maldecaps 
és afrontar el pagament de l’ha-
bitatge, tant lloguer com hipo-
teca, i/o dels locals comercials. 
Per saber quins ajuts i mesures 
existeixen, la UEA va organit-
zar una xerrada online amb 
Rosalia Marcet, advocada Dret 
immobiliari de PMP Advocats 
Associats.
El Govern central ha apro-
vat tres Reals Decrets (RDL 
11/2020 - RDL 15/2020 - RDL 
8/2020) que estableixen diver-
ses mesures.

Habitatges
Pel que fa els arrendaments de 
finques urbanes amb ús d’ha-
bitatge (RDL 11/2020), l’ad-
vocada va exposar les diverses 
situacions que té en compte 
aquest decret com la suspensió 
del procés de desnonament per 
manca de pagament i per pre-
cari en cas que l’arrendatari es 
trobi en situació de vulnerabi-
litat; la possibilitat de prorro-
gar sis mesos els contractes de 
lloguer que finalitzin mentre 
duri l’estat d’alarma i fins a dos 
mesos després; i una moratòria 
en el pagament del lloguer. En 
aquest darrer punt, Marcet va 
informar que existeixen dife-
rents mesures i ajuts depenent 
de si l’arrendador és o no un 
gran tenidor (té 10 o més im-
mobles o bé 1500metres qua-
drats llogats), i si l’arrendatari 
està en situació de vulnerabilitat 
o no (reducció d’ingressos per 
ERTO, tancament o reducció 
de jornada, no tenir altres titu-
laritats, i que els ingressos fami-
liars siguin inferiors a 3 vegades 
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E l Consorci Sanitari 
de l’Anoia i el Servei 
d’Atenció Primària de 

l’ICS a l’Anoia van comuni-
car ahir dijous que, a partir de 
dilluns dia 25 de maig, l’aten-
ció pediàtrica per als pacients 
adscrits al CAP Igualada Nord 
tornarà a ser atesa en aquest 
centre. 
La resta de l’atenció pediàtrica 
de la Conca d’Òdena (Igualada 
Urbà, Anoia Rural, Vilanova 
del Camí i Santa Margarida de 
Montbui) es farà, com fins ara, 
al CAP de Vilanova del Camí, 
de manera centralitzada. 

Contacte previ telefònic
Des de l’inici de la pandèmia 
de la COVID-19, tant els pro-
fessionals de pediatria com les 
infermeres pediàtriques de la 
Conca d’Òdena han estat tre-
ballant agrupades a Vilanova 
del Camí, on han fet atenció 

l’IPREM (indicador públic de 
rentes d’efectes múltiples).
En aquest punt Marcet va asse-
gurar que tot i la normativa, “la 
llei no cobreix tots els supòsits 
que ens trobem a la realitat” i en 
aquest sentit sempre demanem 
“arribar a un acord entre arren-
dador i arrendatari per no ha-
ver de recórrer a l’auxili judicial 
pot ser costós i llarg”.

Locals comercials
El segon Reial Decret sobre el 
què va parlar fa referència a la 
moratòria en arrendaments de 
finques amb ús diferent a l’ha-
bitatge (RDL 15/2020). Marcet 
va explicar que depenent de la 
situació de l’arrendatari i l’ar-
rendador, els requisits complir 
i les mesures que establia eren 
diferents (atès que la norma no-
mes fa obligatòries les moratò-
ries dels lloguers en el període 
de l’estat d’alarma, en els casos 
en que el propietari es gran te-
nidor). 

Habitatges amb hipoteca
Pel que fa als habitatges amb 
hipoteca (RDL 8/2020) també 
es contempla l’opció d’establir 
una moratòria sempre que els 
propietaris es trobin en situa-
ció d’atur o reducció ingressos 
superior al 40%, els ingressos 
de la unitat familiar siguin in-
feriors a 3 vegades IPREM, la 
quota hipotecaria sigui el 35% 
o més dels ingressos nets, o bé 
que la crisi sanitària incremen-
ti un 1,3 la proporció entre la 
quota dels préstecs i els ingres-
sos de la família.
Marcet va parlar d’un decret 
aprovat per la Generalitat en 
relació a la celebració de juntes 
de comunitat de propietaris. 
Segons Marcet aquest decret 
“autoritza a celebrar juntes de 
propietaris per videoconferèn-
cia tot i que no estigui regulat 
en els estatuts de la comunitat”, 
suspèn els terminis de la cele-
bració de juntes mentre duri 
l’estat d’alarma, així com també 
“autoritza l’aprovació d’acords 
sense junta”.

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
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El CAP Nord recupera a partir de 
dilluns els seu servei de Pediatria

telefònica i atenció presencial 
quan ho ha indicat l’equip de 
pediatria. A partir de dilluns, 
cal seguir fent el contacte prè-
viament per telèfon amb els 
equips de pediatria
• Pediatria del CAP Nord 
a través de la Meva Salut (900 
053 723), per correu electrò-
nic (capnord@csa.cat ) o te-
lefònicament, com a última 
alternativa, al 938 075 800.

• Pediatria de la resta de 
la Conca d’Òdena (equips 
d’atenció primària Santa Mar-
garida de Montbui, Vilano-
va del Camí, Igualada Urbà, 
i Anoia Rural) a través de la 
Meva Salut (900 053 723), per 

correu electrònic (eapvilano-
va.cc.ics@gencat.cat) o al telè-
fon 93 806 33 02. 

• Per urgències cal trucar al 
634 277 201

Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva
L’equip de ginecologia que 
atén l’ASSIR (Atenció a la Sa-
lut Sexual i Reproductiva) de 
la Conca d’Òdena es concen-
trarà al CAP Igualada Nord. 
En paral·lel, les llevadores dels 
quatre equips d’atenció pri-
mària restants, Igualada Urbà, 
Anoia Rural, Santa Margari-
da de Montbui i Vilanova del 
Camí continuaran atenent 
la seva població assignada 
al CAP Vilanova del Camí  i  
derivaran les pacients si ha-
guessin de ser visitades per 
ginecologia. 
Finalment, es mantindrà la 
presència de l’equip de gineco-
logia als CAP de Piera i Calaf. 

d’instal·lacions elèctriques i el 
metal·lúrgic. 
Villarroya va afirmar davant 
l’empresariat anoienc assistent 
al Webinar UEA  que “el 32,5% 
del PIB de l’Anoia és industri-
al” i que per això “l’afectació de 
la COVID-19 a la comarca és 
flagrant”. 

El paper clau de la innovació i 
la digitalització
Amb un missatge positiu i es-
perançador, la Directora Gene-
ral d’Indústria va  afirmar que 
“de les crisis, hem de treure 
partit i aprofitar les oportuni-

tats que vénen”, assegurant que 
per sortir de la situació de la 
crisi, “s’ha d’apostar clarament 
per la innovació i per la trans-
formació tecnològica”-

L’Anoia “fa els deures”
Tanmateix, Villarroya, va afir-
mar que la comarca de l’Anoia 
“fa els deures” quant a la im-
plantació de les noves tecno-
logies i va aplaudir la tasca que 
es vol fer des de UEA Lab 4.0. 
I també, va posar en relleu que 
la comarca disposa d’un grup 
empresarial tecnològic molt 
important, posant en relleu 
els actius com el complex del 
motor, el Parc Motor de Cas-
tellolí, on amb Cellnex s’ha 
convertit en un dels primers 
circuits connectats d’Europa, i 
també va felicitar  Igualada per 
ser anomenada una de les onze 
primeres ciutats de Catalunya 
en rebre el distintiu Soc Smart. 
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A vui entrevistem a Isi-
dre Mensa, CEO i 
fundador de MPM 

Software que aquest 2020 com-
pleix 30 anys de existència. 
MPM Software es líder en el 
desenvolupament de software i 
la digitalització per la indústria 
de la distribució asseguradora 
en els mercats d’Espanya i Por-
tugal i està iniciant la seva pre-
sencia a Amèrica Llatina.

Quina ha estat la trajectòria de 
la vostra empresa? 
L’empresa la vam  fundar ara ja 
fa 30 anys -l’any 1990- amb un 
objectiu molt clar que era oferir 
solucions de software de mane-
ra exclusiva per al sector assegu-
rador, en concret per la distri-
bució asseguradora. En aquests 
30 anys, la nostra evolució ens 
ha portat a desenvolupar dife-
rents solucions de software per 
aquest subsector de la Media-
ció asseguradora, que ens han 
permès liderar sectorialment la 
mecanització de cada un dels 
diferents canals que composen 
aquest sector:
- corredors i corredories d’asse-
gurances, amb producte claus 
en mà (actualment en la moda-
litat SAAS -Software as a servi-
ce) i donant resposta a més del 
35% del mercat de corredors i 
corredories.
- brokers i corredories multi-
nacionals, fent projectes a mida 
i aportant molt coneixement 
funcional per donar resposta a 
més del 60% dels brokers pre-
sents als mercats d’Espanya i 
Portugal.
- bancassegurances i entorns 
d’afinitat i retail en la seva co-
mercialització d’assegurances) 
amb una penetració de mercat 
de més del 85% dels grans grups 
bancaris. 
L’any 2018 ens integrem en el 
grup KIREY -una multinacio-
nal de tecnologia d’origen italià 
i amb alta presència en el sec-
tor assegurador, amb presència 
a més de 10 països, més de 900 
empleats i una facturació prope-
ra als 90 milions d’euros. MPM 

MPM Software compleix 30 anys d’existència, 
i és líder en digitalització de la indústria asseguradora

aporta a grup Kirey uns ingres-
sos al voltant de 12 milions d’eu-
ros i una estructura de més de 
150 persones distribuïdes en 5 
unitats de negoci independents 
i especialitzades, i presència a 7 
països. La seu central de MPM 
segueix a Igualada -amb més 
de 100 treballadors- i disposem 
d’oficines a Sant Cugat, Madrid, 
Lisboa i mes recentment un 
equip de tècnics a Mèxic.

Quins són els vostres princi-
pals serveis/productes? 
MPM va apostar des de la seva 
creació per donar resposta de 
manera exclusiva a les neces-
sitats tecnològiques de la in-
termediació asseguradora. Ens 
hem centrat sempre en oferir als 
nostres clients solucions de ges-
tió (erp’s, crm, bpm, bi, ...), eines 
per facilitar el procés de venda 
(tarificadors, portals, ...) i eines 
per donar resposta multicanal 
als clients i col·laboradors ex-
terns (portals, app, bots, ...). 
Avui donem resposta als nostres 
clients mitjançant la plataforma 
de gestió cloud segElevia sobre 
la qual hem generat un inno-
vador i complert ecosistema 
d’aplicacions complementaries 
per a cobrir tota la cadena de 
valor de les empreses d’interme-
diació d’assegurances. 

Quin és el vostre valor diferen-
cial? 
A MPM sempre ens hem consi-
derat un híbrid entre tecnòlegs 
i asseguradors, portem mes de 
30 anys dedicats en exclusiva al 
sector assegurador. L’aspecte di-
ferencial i fonamental de MPM 
es la nostra base de coneixement 
tècnic però també un profund 

coneixement del sector assegu-
rador. Treballar per sectors tan  
sensibles com l’assegurador i el 
financer, ens obliguen a garantir 
un alt nivell d’especialització i 
qualitat tant en els nostres pro-
ductes com en la nostra dispo-
nibilitat de serveis.
L’altre valor diferencial és la nos-
tra visió client. Treballem en es-
treta col·laboració amb els nos-
tres clients i amb les principals 
entitats del sector assegurador 
tant a nivell nacional com inter-
nacional. Aquest fet ens permet 
estar totalment connectats a la 
realitat i necessitats dels nostres 
clients, i mantenir-nos perma-
nentment al dia en l’evolució 
del món assegurador. La nostra 
posició de lideratge ens conver-
teix en impulsors dels principals 
estàndards sectorials (EIAC, 
SICOEF, ...), alhora que ens con-
verteix en “Partners” tecnològics 
de les principals associacions del 
món de la corredoria tant en els 
mercats d’Espanya i Portugal, 
com ara ja a tot Llatinoamèrica.

Com considereu que es troba 
el sector TIC a l’Anoia? 
El sector TIC de l’Anoia és més 
potent del que sovint creiem. 
Probablement som, després de 
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, la comarca amb més concen-
tració d’empreses TIC.
Però malgrat l’èxit en volum 
d’empreses TIC tenim un pro-
blema de captació de talent, com 
en molts altres sectors tecnolò-
gics. Els estudis de Graus Supe-
riors que ja fa molts anys que 
imparteix el Milà i Fontanals a 
la comarca han permès formar 
vàries generacions de professi-
onals amb alta qualificació i de 

bona qualitat que hem aprofi-
tat les empreses TIC de l’Anoia. 
Però això no és suficient per co-
brir les necessitats reals del sec-
tor. A MPM vam haver d’obrir 
un centre prop de Barcelona 
(Sant Cugat) per cobrir les man-
cances de personal tècnic neces-
sàries pel nostre creixement. 
Avui, amb l’esforç de TIC Anoia 
i la col·laboració de l’adminis-
tració, hem portat els estudis de 
grau de computació al Campus 
Universitari d’Igualada de ma-
nera que  assegurem l’entrada 
de noves fornades de talent que 
ajudaran a que el nostre teixit 
d’empreses TIC pugui seguir 
sent competitiu i pugui no-
drir-se de nous professionals 
qualificats, retenint a l’Anoia els 
seus centres de desenvolupa-
ment i producció.

Quins són els reptes de les em-
preses TIC de l’Anoia? 
Les empreses TIC de l’Anoia -i 
parlo des de la visió de MPM- 
tenim tres grans reptes:
- La creació i retenció de talent. 
Per fer-la realitat necessitem 
una modernització en la gestió 
de persones per adoptar models 
de direcció i gestió més atrac-
tius, eficients i que permetin 
aprofitar al màxim el talent i la 
creativitat dels nostres professi-
onals per equiparar-nos al tipus 
d’oferta i de models de treball 
dels entorns en què competim 
per aquest talent, en especial 
Barcelona. Cal que els empresa-
ris del sector TIC explorem nous 
models productius i de relació 
que ens permetin crear i retenir 
el talent a la comarca. 
- Donar-nos a conèixer. Les em-
preses TIC a l’Anoia som un tei-

xit més potent del que es veu a 
primera vista. Cal veure quines 
accions de creixement i promo-
ció econòmica podem realitzar 
des de la indústria per atreure 
coneixement de fora. Ens hem 
de donar a conèixer més i situ-
ar-nos al mapa de la innovació. 
- Cal generar més sinergies dins 
el nostre sector. Des de TICAno-
ia compartim reptes i escenaris 
que ens permetran assegurar un 
ecosistema d’empreses TIC molt 
més potent i consolidat a l’Ano-
ia. I un d’aquests reptes és l’Es-
paiTIC. Des de TICAnoia tenim 
la iniciativa de crear un espai 
físic que consolidi aquest hub 
tecnològic del sector al nostre 
territori, un projecte complex 
però molt il·lusionant . 

Per què creieu que és impor-
tant formar part de TICAno-
ia? 
Les empreses de tecnologia de 
l’Anoia compartim moltes ne-
cessitats, problemàtiques i ne-
cessitem nodrir-nos de conei-
xement, espais i professionals 
altament qualificats. Projectes 
com el recent grau universitari 
de Computació, el propi projec-
te d’EspaiTIC, i les accions que 
estem fent per assegurar el futur 
tecnològic de la comarca i que 
facilitaran la creació i retenció 
de talent al nostre territori,  no-
més es poden dur a terme des 
de un entorn com TICAnoia. Si 
de debò creiem en aquest sec-
tor, cal que tots els professionals 
TIC del territori en formem part 
activa i dediquem una petita 
part del nostre temps a enfortir 
encara més TICAnoia perquè 
esdevinguem el gran hub tecno-
lògic de la Catalunya Central.

30
aniversari

Tres dècades de compromís i passió,  
impulsant i desenvolupant el talent tecnològic 
de més de 150 persones.

IGUALADA | SANT CUGAT | MADRID | LISBOA | MÈXIC | BOGOTÀ | SANTIAGO DE XILE
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Els comerços donen vida a les ciutats
i la vida tornarà molt aviat

El teu comerç està preparat?
Des de la Veu de l’Anoia et podem ajudar

Prepara’t per aixecar la persiana i retrobar els teus clients

ANUNCIA’T A LA VEU
Tarifes especials desconfinament, al paper i al digital

Líders d’audiència a l’Anoia

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa ha reobert al 
públic la seva xarxa 
d’atenció al client de 

tota la Catalunya Central. Ho 
fa en línia al pla de desescala-
da establert per les autoritats 
arran de la crisi sanitària pro-
vocada per la Covid-19 i en 
totes aquelles regions sanitàri-
es que han passat a la fase 1. És 
el cas també de Girona, Lleida, 
l’Alt Penedès i el Garraf, que se 
sumen a la reobertura de cen-
tres que es va duu a terme la 
setmana passada al Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre 
i l’Alt Pirineu-Aran.
En concret, la Companyia re-
prèn l’activitat presencial als 
quatre punts de servei que hi 
ha a la regió central: a Berga, 
Igualada, Manresa i Vic. Tot 
i així, s’ha incorporat un sis-
tema de cita prèvia que es re-
comana utilitzar per a evitar 
aglomeracions, així com per 
poder millorar l’atenció a les 
necessitats d’assessorament de 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres, l’ANC 
Anoia va fer una pe-
tita acció a la Ram-

bla d’Igualada. Una quinzena 
de persones es van manifes-
tar amb guants i mascaretes i 
mantenint la distància de se-
guretat, amb diverses pancar-
tes i amb crits d’independèn-
cia. A més, ANC Anoia també 
va fer públic un comunicat 
en què critiquen la gestió de 
la crisi sanitària per part del 
govern espanyol, “el mal ano-
menat govern progressista no 
és menys centralista ni menys 
autoritari que el govern del 
PP. A l’hora de la veritat, re-

Petita acció de l’ANC a la Rambla Exposició virtual dels 
dibuixos dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada, en-
guany fa 15 anys que 

organitza el Concurs de dibuix 
infantil per a les escoles d’Igua-
lada, sota el lema “Surt a veure 
els Tres Tombs”. 
En aquesta edició, la parti-
cipació novament va ser un 
èxit i per tant, un cop més 
volen agrair a totes les escoles 
d’Igualada la seva col·labora-
ció i a tots els nens i nenes els 
seus dibuixos. Els guanyadors 
del concurs són: Lola Cuadras 
Armengol (I-3, Ramon Cas-
telltort); Arel Pérez Valls (I-4, 
Emili Vallès); Abril Salminci 
Cruz (I-5, Escolàpies); Ángeles 
Alonso (1r, Institució Iguala-
da); Albert Marcet (2n, Insti-
tució Igualada); Joel Costa Ru-
bió (3r, Garcia Fossas); Nerea 
Palacios Martínez (4t, Gabriel 
Castellà); Natalia Pérez Muñoz 
(5è, Acadèmia Igualada); Dani 
Sliwinski Fil (6è, Acadèmia 
Igualada); Lluc Fernández Pel-
fort (premi especial “el cavall”, 
d’I-4, Garcia Fossas); Júlia 
Navarro Sans (premi especial 
“Composició”, de 5è, Jesús Ma-
ria). Felicitats a tots ells!
A causa de la situació provoca-

REDACCIÓ / LA VEU 

E n moments de crisis 
econòmiques i temps 
complexos és impor-

tant que les empreses apli-
quin una estratègia comercial 
eficient per mantenir el ne-
goci i fins i tot guanyar nous 
clients. Però què s’ha de tenir 
en compte per crear una bona 
estratègia comercial? Aquesta 
qüestió va centrar el Webina-
rUEA a càrrec de Victor Mo-
liner, expert i consultor d’em-
preses en l’àrea de vendes i 
màrqueting digital, i professor 
d’EADA Business.
Segons Moliner l’objectiu “no 
es veure el què tothom veu, 
sinó aconseguir fer visible el 
què no es veu”, és a dir “tro-
bar el què ens diferencia de 
la resta”. Per això cal elaborar 
una pla amb la participació de 
tot l’equip i controlar els mar-
ges i els pagaments. També és 
important analitzar els clients 

centralitza i erra en les com-
pres de material sanitari”.
Des de la sectorial de l’enti-
tat independentista qualifica 
d’”arcaica” la resposta del go-
vern espanyol, amb “militars, 
centralisme”, però al mateix 
temps també es mostren con-
traris a la resposta de la Gene-
ralitat, “ha estat més pròpia de 
l’època de la Mancomunitat. 
Necessitem una República del 
segle XXI per fer front als pro-
blemes del segle XXI”, diuen.
En el comunicat, també es 
critica “la persecució d’idees 
a les xarxes socials, la mili-
tarització de la crisi, el blan-
quejament de la monarquia, 
els abusos policials… Han fet 

que la gent hagi agafat por a 
expressar l’opinió en la via pú-
blica (com ho hem fet sempre, 
amb responsabilitat i tenint 
en compte la situació d’emer-
gència sanitària). Amb aques-
ta responsabilitat, avui sortim 
als carrers per dir que seran 
sempre nostres”.
L’entitat independentista tan-
ca el seu comunicat dient que 
“la crisi econòmica que vin-
drà ha de ser gestionada des 
de Catalunya i ens cal una 
República per assegurar que 
no l’acabin pagant les clas-
ses populars i mitjanes. Si el 
règim del 78 és austeritat, la 
República Catalana ha de ser 
benestar i justícia social”. 

Eines i consells per captar clients 
en temps de crisi

da per la Covid-19, l’exposició 
dels dibuixos premiats i parti-
cipants (en total gairebé 180) 
no es farà als baixos de la Bibli-
oteca Central com de costum, 
si no que es podrà visitar virtu-
alment des de la web de l’entitat 
fins al mes de setembre: 
https://www.gremitraginersi-
gualada.com/
No obstant, l’Antic Gremi vol 
agrair el suport de la biblio-
teca que fa difusió també de 
l’exposició virtual a través del 
seu web. El repartiment de 
premis es durà a terme durant 
el setembre. Agrair també la 
col·laboració de l’empresa Alfil.
be, que fa possible l’acte amb el 
lliurament dels premis per els 
guanyadors.
La resta d’actes programats 
des de l’Antic Gremi de Tra-
giners també s’han vist afec-
tats a causa de la situació 
actual: el 40è Concurs de 
fotografia organitzat amb la 
col·laboració de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada s’ha 
ajornat fins a proper avís. El 
dinar de germanor que es 
celebra a la Tossa a finals de 
maig ha quedat suspès i per 
últim, informar que l’excursió 
gremial queda ajornada pro-
bablement per l’octubre.

Endesa reobre la xarxa 
d’atenció presencial

i identificar quins pateixen 
les conseqüències de la crisi, 
quins han marxat a la compe-
tència i quins nous clients po-
dem aconseguir. Segons Mo-
liner “hi ha clients que estan 
més a prop del què ens pen-
sem i és important mirar al 
nostre entorn”. Seguint aques-
ta línia s’ha marcarem una 
estratègia diferent per a cada 
client segons l’objectiu que vo-
lem aconseguir: adquirir, con-
vertir, expandir i protegir.
A l’hora de captar l’atenció 
dels clients l’expert en màrque-
ting i vendes va explicar que 
hi ha diferents fórmules per 
buscar arguments de venda: 

arguments racionals, aquells 
que valora el client i són tangi-
bles com el preu, la qualitat, la 
quantitat de producte, etc; ar-
guments emocionals, aquells 
que percep el client com per 
exemple la seguretat, un va-
lor essencial en temps de crisi. 
Arguments que ajuden a mi-
llorar al client, és a dir aquells 
que aporten facilitats com per 
exemple oferir llicències gra-
tuïtes per accedir a progra-
mes online, o oferir cursos de 
formació online gratuïts. I fi-
nalment, arguments transcen-
dents, aquells que aporten un 
valor diferencial.
Víctor Moliner va finalitzar el 
WebinarUEA animant als as-
sistents a explotar tots aquests 
arguments per identificar 
el valor diferencial i traslla-
dar-ho al mercat. Per Moliner 
“tot negoci i producte té valors 
que els fa diferents de la resta 
i aquest és l’objectiu perquè la 
diferència crea record”.

cada client i poder aplicar cor-
rectament les mesures d’higie-
ne i seguretat establertes.
Per a reservar dia i hora, els 
clients que ho desitgin po-
den demanar cita online a la 
web d’Endesa Energia o bé a 
Energia XXI en funció de si 
es té contractat el mercat lliu-
re o regulat, respectivament 
(https://citaprevia.endesa.es/
citaprevia o https://citaprevia.
energiaxxi.com/citaprevia), 
així com mitjançant les app 
“Endesa Clientes” o “Energía 
XXI”. En tots els casos s’hau-
rà de seleccionar la ubicació, 
tipus de servei i la data i hora 
de preferència. A continuació, 
i segons el codi de reserva ob-
tingut, es comunicarà el dia i 
hora.
Així mateix, també s’han im-
plementat tota una sèrie de 
mesures preventives contra la 
Covid-19, des de mampares 
de protecció en els lloc d’aten-
ció personal, mascaretes, 
guants o gels hidroalcohòlics, 
fins a control d’accés.
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La “Jornada de Cam-
pus Oberts” permetrà 
fer una visita en línia 

de la mà del professorat 
i conèixer els Graus que 
s’hi imparteixen, amb 
la novetat del Grau en 

Administració i 
Direcció d’Empreses 
(ADE) i el Màster en 

simulació clínica

La Selectivitat  durarà 
un dia més per a 
garantir la seguretat 
dels estudiants

Les proves d’accés a la universi-
tat (PAU) d’aquest any es faran 
els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol, un 
dia més del que estava previst. 
Segons ha informat la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca de 
la Generalitat, s’hi ha afegit el 
10 de juliol per poder complir 
amb les mesures de seguretat 
que marquen les autoritats sa-
nitàries.
Amb aquest dia afegit, es pot 
fer una nova distribució de les 
franges horàries. Els pròxims 
dies es farà públic l’horari dels 
exàmens.
Els exàmens de selectivitat es 
faran en universitats, com és 
habitual al Campus d’Iguala-
da-UdL, però també en cen-
tres de Secundària, públics i 
concertats. Es treballa en una 
distribució de l’alumnat que 
prioritzi la proximitat, perquè 
els estudiants i el professorat 
s’hagin de desplaçar el mínim 
possible. Això no vol dir que 
cada alumne s’examini en el 
centre on cursa batxillerat.
Ja és obert, fins al 15 de juny, 
el termini de matriculació a 
la convocatòria ordinària de 
les PAU. En aquest cas, serà el 
mateix per a l’alumnat de ma-
trícula lliure (que va acabar el 
batxillerat abans del curs actual 
o que ha estudiat a l’estranger), 
per als de segon de Batxillerat i 
per als de Cicles Formatius de 
Grau Superior.

PAP i majors de 25 i 45 anys
Les circumstàncies excepcio-
nals del coronavirus han obli-
gat a fer més canvis en el ca-
lendari. Les proves per accedir 
als graus en Educació Infantil 
i Primària (PAP) s’endarrerei-
xen i es faran entre l’11 i el 16 
de juliol. S’havien previst inici-
alment per al 19 de juny.
Els exàmens per a més grans 
de 25 i 45 anys també canvien 
de data i es faran el 18 de juliol. 
Estaven previstos inicialment 
per al 20 de juny per a la fase 
general i el 27 de juny per a la 
fase específica. Ara es faran en 
un sol dia: al matí els de fase ge-
neral i a la tarda els d’específica.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’actual situació de con-
finament no ha im-
pedit que el Campus 

Universitari Igualada-UdL 
pugui presentar la seva ofer-
ta educativa a l’estudiantat.  
Aquest proper dissabte 23 de 
maig totes les persones inte-
ressades podran participar a 
la Jornada de Campus Oberts 
virtual a través del web www.
portesobertes.udl.cat, on po-
dran conèixer tots els detalls 
dels Graus que s’imparteixen 
al campus. Cada titulació tin-
drà un horari específic per re-
alitzar la visita, que comptarà 
amb una presentació per part 
dels responsables dels centres. 
Les persones assistents po-
dran interactuar amb el pro-
fessorat per videoconferència 
o per xat.
El Campus Universitari Igua-
lada-UdL ofereix els graus en 
Enginyeria Química, Orga-
nització Industrial i Logísti-
ca, Administració i Direcció 
d’Empreses --que s’estrena 
amb 40 places disponibles-, 
Tècniques d’Interacció Digital 

El Campus Igualada-UdL celebra demà dissabte 
jornada virtual de portes obertes

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’institut Badia i Mar-
garit iniciarà el curs 
2020-21 els estudis de 

Batxillerat amb dos grups de 
1r de Batxillerat amb les mo-
dalitats d’Humanístic, Social, 
Científic i Tecnològic; a més 
a més, del Batxibac -la doble 
titulació del nostre Batxillerat 

i Computació (TIDC), Infer-
meria, Fisioteràpia i Nutri-
ció, i també els màsters en 
Enginyeria del Cuir –únic a 
Europa-, i un nou Màster en 
Simulació Clínica i Seguretat 
del Pacient. En tots els ca-
sos el Campus garanteix als 
alumnes pràctiques en em-
preses de cada sector. 
Fins i tot, el Grau TIDC s’ofe-
reix en modalitat Dual per 
poder compaginar la forma-
ció acadèmica amb la pràcti-
ca a l’empresa mitjançant un 

contracte laboral. 
Pel que fa a les diferents en-
ginyeries, l’estudi elaborat 
pel propi Campus l’any 2018 
va revelar que tots els graus 
compten amb un 100% d’in-
serció laboral.
Des de la Universitat de 
Lleida recomanen inscriu-
re’s prèviament a la Jornada 
de Campus Oberts des de la 
mateixa web portesobertes.
udl.cat, tot i que no és requi-
sit imprescindible per po-
der-hi assistir.

L’Institut Badia Margarit presenta la seva oferta 
de Batxillerat i Batxibac

amb el Baccalauréat  francès-. 
En total, ofereix 58 places per 
al Batxillerat i 12 places per als 
estudiant que optin per aques-
ta doble titulació, que es pot 
cursar amb qualsevol de les 
modalitats del Batxillerat.

Xerrades virtuals
L’institut presentarà el seu 
model de Batxillerat en dues 

xerrades obertes a tots els 
alumnes i famílies interessa-
des, una ahir dijous 21 i tam-
bé avui divendres 22 de maig 
a les 7 de la tarda a través de 
l’enllaç a la videoconferència 
que hi ha disponible a la seva 
pàgina web, meet.google.com/
tva-mzmk-npp 

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.

- 80m2.
- Molt ben orientat al sol

- 3 habitacions totes amb �nestra
- Només 3 veïns

- Poques despeses de comunitat
Per només 60.000€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer Repòs.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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El “Corona Recapte” impulsat per 
ERC, recull 3.510 kg. d’aliments

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant una setma-
na la campanya 
“Corona Recapte”, 

impulsada per voluntaris 
d’ERC Igualada, va reco-
llir aliments i productes de 
neteja per donar al banc de 
Queviures d’Igualada da-
vant la creixent necessitat 
de les famílies vulnerables 
arran de la crisi del Coro-
navirus. Amb aquesta cam-
panya hi van col·laborar 
diferents supermercats de 
proximitat per tal d’ajudar 
en la recollida d’aliments. 
Els supermercats adherits 
van ser el Supermas, Se-
bastián, Supermercat Ros 
i l’Spar del carrer Òdena. 
La campanya també es va 
organitzar amb l’assesso-
rament i el suport de Creu 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi ha no-
menat els seus repre-
sentants per les taules 

de la reconstrucció social 
i econòmica que l’Ajunta-
ment ha de convocar per a 
impulsar la resposta de la 
ciutat a la crisi derivada del 
Covid-19. La formació ha 
escollit els regidors Quim 
Roca per la Taula Econò-
mica i Irene Gil per la Tau-
la Social. Som-hi assistirà 
a aquestes taules amb el 
Pla de 35 mesures socials 
i econòmiques que ja va 
presentar fa tres setmanes i 
que concep com un punt de 
partida.
Quim Roca és economista 
diplomat  en Ciències Em-
presarials i llicenciat en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses (ADE), Màster en 
Gestió Tributària, Màster de 
Direcció Financera i és con-
troller financer en un grup 
de 10 empreses. Irene Gil és 
diplomada en Treball Social 

Roja Anoia i amb el suport 
logístic de la Penya Blanc-
i-blava d’Igualada. En total 
s’han recollit més de tres 
tones i mitja, concretament 
3.510kg, que ja s’han en-
tregat al Banc de queviures 
d’Igualada. Els productes 
recollits són, majoritària-
ment, aliments (llet, oli, fa-
rina, galetes, conserves de 
carn, peix i fruita) i també 
productes d’higiene bàsica. 
Els impulsors del “Corona 
Recapte” es mostren “molt 
satisfets” davant la “solida-
ritat de tanta i tanta gent” 
i asseguren que “Igualada 
ha estat a l’alçada per aju-
dar a qui més ho necessita 
i menys té” i per això “vo-
lem agrair immensament a 
tots els ciutadans i ciuta-

danes que han col·laborat 
i han fet que aquesta cam-
panya fos un èxit absolut, 
superant les expectatives de 
l’organització”. Expliquen 
que “davant les adversitats 
ningú pot quedar enrere i 
hem volgut ajudar dins de 
les nostres possibilitats per 
aportar aquests productes 
necessaris”.
Finalment des de l’orga-
nització volen “agrair im-
mensament a la moltíssima 
gent que ha col·laborat, als 
supermercats que han aju-
dat moltíssim i a la Creu 
Roja pel seu suport” així 
com asseguren que “si torna 
a ser necessari, tornarem a 
organitzar-nos per recollir 
aliments o per afrontar les 
necessitats que hi hagi”. 

Som-hi situa Quim 
Roca i Irene Gil 
a les Taules de la 
Reconstrucció

i en Polítiques de Gènere i 
Igualtat, és treballadora so-
cial al Consell Comarcal de 
l’Anoia i ha estat coordina-
dora del servei de teleassis-
tència i monitora dels habi-
tatges tutelats de la Fundació 
Àuria.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que “tenim una pro-
posta de Pla amb 35 mesu-
res i tenim un equip divers i 
preparat. El Quim i la Irene 
són els qui tenen els perfils 
idonis per ser la nostra veu 
a la taula social i econòmica 
de la reconstrucció: un eco-
nomista i una treballadora 
social.
A més del Pla de 35 mesu-
res, Som-hi també considera 
que cal una sortida verda a 
tot el que es planifiqui. La 
formació assegura que és el 
moment de posar en marxa 
molts dels reptes que esta-
ven sorgint arrel de l’emer-
gència climàtica.

Tel.  93 804 07 02

c/ Innovació 2 - 08700 Igualada  · e-mail: info@atlanticdevices.com · http://www.atlanticdevices.com

Accessoris i serveis per al treball remot 
i la protecció en les empreses

Protecció passiva 

Cintes separadores · Mampares · Termòmetres · Control d’accés · Desinfectants UV · Webcams · Audio · PenTablets · Digital Signage… i molt més

Protecció activa Videoconferència Panell digitals informatius



22  |  IGUALADA Divendres, 22 de maig de 2020

Els professionals reso-
len problemes de salut 
puntuals i poden fer

seguiment als usuaris 
sense que s’hagin de 

desplaçar

El Consell Comarcal 
adopta mesures per a 
recuperar els serveis 
d’atenció al públic

Amb l’entrada a la Fase 1, el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia inicia també la reobertura 
progressiva dels seus serveis 
d’atenció ciutadana, aplicant 
totes les mesures de prevenció 
imprescindibles per garantir 
la seguretat i la salut de la ciu-
tadania i del seu personal.
Des d’aquest 18 de maig, 
l’atenció al públic necessària es 
fa de 8 a 15h, sempre amb cita 
prèvia, i s’ha centralitzat ínte-
grament a la planta baixa de 
l’edifici de la plaça Sant Miquel 
d’Igualada, evitant així movi-
ments innecessaris al seu in-
terior. Es pren la temperatura 
a tothom qui entra, és obligat 
portar mascareta per accedir a 
les instal·lacions i les persones 
que hi accedeixin hi trobaran 
gel desinfectant i guants.
Les gestions que requereixin 
atenció presencial es faran 
mitjançant cita prèvia, trucant 
al telèfon 93 805 15 85 i dema-
nant contactar directament 
amb el departament correspo-
nent. S’han habilitat tres punts 
d’atenció equipats amb panta-
lles protectores de metacrilat 
i les mesures necessàries per 
guardar les distàncies de segu-
retat. La recepció de l’edifici ha 
estat igualment dotada d’una 
pantalla de metacrilat i de la 
senyalització necessària.
Altres mesures adoptades pas-
sen per la restricció d’ús de 
l’ascensor per als casos estric-
tament necessaris i la substi-
tució de totes les aixetes de 
l’edifici per polsadors, fet que 
facilita la protecció i la seva 
desinfecció. A més, s’ha apro-
vat un Pla de Contingència 
que recull totes les mesures 
de seguretat pels treballadors 
i pels usuaris.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, afirma que “durant les 
darreres setmanes, que han 
estat d’una excepcionalitat 
absoluta, ens hem adaptat 
constantment a l’evolució de 
la situació per prestar els ser-
veis a la ciutadania. Per això 
s’ha combinat la tasca pre-
sencial i el teletreball per ga-
rantir el servei i la protecció 
de tothom”. Cuadras expressa 
“un agraïment a totes les tre-
balladors i treballadors que 
han fet un esforç immens”. El 
Consell Comarcal continuarà 
adaptant la seva activitat a les 
fases de desconfinament, sem-
pre garantint la seguretat de 
tothom.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls equipaments cívics 
de l’Ajuntament d’Igua-
lada (Fàtima i Centre) 

organitzen una programació 
amb 76 cursos i tallers que, ar-
ran de l’episodi de Covid-19, 
es faran en línia i amb inscrip-
ció gratuïta. Les activitats que 
s’ofereixen són de temàtica di-
versa: entre fogons, cos i ment, 
embaràs i petita infància, idi-
omes, manualitats i artesania, 
noves tecnologies, formació i 
música i balls. 
Totes les activitats es realitza-
ran en format telemàtic: unes 
en directe, a través de la pla-
taforma gratuïta Jitsi meet, 
i d’altres en format de classe 
gravada, a través del canal 
Youtube dels equipaments cí-
vics, amb accés restringit als 
participants inscrits.

Programació virtual i gratuïta dels 
centres cívics de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

L a situació actual de 
pandèmia provoca-
da per la COVID-19 

ha obligat l’atenció primària 
a adaptar-se ràpidament per 
mantenir l’atenció als usuaris 
dels CAP i consultoris del ter-
ritori. 
En aquest sentit, l’Equip 
d’Atenció Primària (EAP) 
Anoia Rural aquesta setmana 
ha incorporat amb èxit la vi-
deoconsulta. Es tracta d’una 
eina àgil que permet als pro-
fessionals resoldre problemes 

Reobre el CAP Nord 
d’Igualada, però cal 
evitar anar-hi 
presencialment

El CAP Igualada Nord va rei-
niciar l’activitat dilluns tot 
i que només s’hi ha d’anar 
presencialment si els profes-
sionals ho indiquen personal-
ment als seus usuaris.
Els professionals aniran pri-
oritzant les urgències i el se-
guiment de les malalties crò-
niques o altres patologies. Es 
posaran en contacte telefònic 
o via e-consulta amb els usu-
aris que necessitin un segui-
ment més immediat. 
Si els ciutadans han de contac-
tar amb el centre, ha de ser a 
través de la Meva Salut (900 
053 723), per correu electrò-
nic (capnord@csa.cat) o tele-
fònicament, com a última al-
ternativa, al 938 075 800.
Pel que fa a l’equip de pediatria 
i l’Assistència a la Salut Sexu-
al i Reproductiva (ASSIR), de 
moment, seguirà atenent-se 
des del CAP de Vilanova del 
Camí. 
En cas de requerir una aten-
ció urgent, cal que l’usuari es 
posi en contacte a través dels 
canals abans esmentats. 
Recomanen, en qualsevol cas, 
que se segueixin les mesures 
de seguretat que marquen les 
autoritats sanitàries per a tota 
la ciutadania. 

Acord de l’Associació 
Polígons dels Plans 
amb la Unió de 
Polígons Industrials de 
Catalunya
L’Associació Polígons dels 
Plans s’ha posat d’acord amb 
la Unió de Polígons Industrials 
de Catalunya, que forma part 
de la Cambra de Barcelona i 
de la Confederació de Cam-
bres de Catalunya, amb una 
plataforma virtual que aviat 
posaran a disposició dels seus 
socis i que permetrà una co-
municació constant entre tots 
els empresaris dels polígons 
de la Conca però també amb 
altres PAE, clústers i gremis de 
tot Catalunya.
L’entitat creu que la plataforma 
“ens permetrà crear una xarxa 
econòmica i empresarial per 
posar en valor les empreses 
del nostre territori”. També es 
vol fomentar l’autoconsum i 
els camps agro-solars: “creiem 
que a partir d’ara caldrà poten-
ciar-ho si cal amb més força 
perquè això permetrà un es-
talvi important a les empreses i 
fomentarem l’energia neta”.

Les inscripcions es realitza-
ran del dijous 21 al dimecres 
27 de maig, de 9 del matí a 2 
del migdia i de 4 a 7 de la tar-
da. El cap de setmana no hi 
haurà inscripcions via telefò-
nica. Es podran formalitzar 
de dues maneres: de forma 
telefònica, trucant als telè-
fons 646989493, 680523366 i 

938068101 (aquest últim no-
més funcionarà en horari de 
matí), o a través d’Internet, a 
través de la pàgina de l’Ajun-
tament d’Igualada (www.
igualada.cat). Cal estar regis-
trat prèviament a la pàgina de 
l’Ajuntament.
Tot i ser gratuïtes, es farà un 
control de l’assistència, per 
tal de vetllar per l’aprofita-
ment de les activitats, que es 
podran anul·lar en cas que no 
s’arribi al nombre necessari 
d’inscrits.
El regidor d’Entorn Comuni-
tari i Cooperació, Fermí Cap-
devila, destaca que “Oferirem 
una programació amb tallers 
i cursos per a totes les neces-
sitats i tots els desitjos, amb 
una decidida aposta en línia, 
ateses les circumstàncies que 
ens obliguen al distanciament 
i a la prudència”.

L’atenció primària d’Anoia Rural 
incorpora la videoconsulta

de salut puntuals i fer el segui-
ment dels pacients sense que 
s’hagin de desplaçar als CAP. 
En el context actual, es reco-
mana evitar en la mesura del 
possible les visites als centres 
d’atenció primària i les vide-

consultes es perfilen com una 
eina que adquirirà major pro-
tagonisme a partir d’ara.
L’EAP Anoia Rural s’ha dotat 
dels dispositius necessaris per 
fer possibles les videoconsul-
tes. L’únic requisit necessari 
que cal és que l’usuari tingui 
la seva adreça electrònica i 
número de telèfon actualit-
zats a les dades personals de 
la història clínica informatit-
zada. En el moment d’establir 
la connexió s’envia un enllaç a 
la persona usuària, que es pot 
connectar de manera segura i 
confidencial.
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CAPELLADES / ACN 

La nova campanya d’ex-
cavacions a l’Abric Ro-
maní d’aquest estiu és 

una incògnita. Amb tot, la 
codirectora i investigadora 
de l’Institut Català de Pale-
oecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES), Palmira Sala-
dié, es manté “esperançada” i 
confia que els arqueòlegs pu-
guin tornar a la feina el mes 
d’agost. Tanmateix, tenen clar 
que les condicions no seran 
les de cada estiu i s’hauran 
d’adaptar. Per exemple, l’equip 
d’una trentena o quarantena 
de persones que cada any hi 
participa, entre arqueòlegs i 
estudiants, s’haurà de reduir a 
un terç o menys.
“Segurament només serem el 
grup clau de l’IPHES i farem 
tasques que l’any passat van 
quedar a mitges”, ha explicat 
Saladié. “Això en el cas que hi 
puguem anar, perquè Cape-
llades està en una zona crítica 
de Covid-19”, ha dit la codi-
rectora. “La campanya només 
es farà si les autoritats acaben 
donant permís”, ha afegit. “És 
clar que existeix la possibilitat 
que finalment no es pugui fer 
cap excavació, ni a l’agost, ni 
tant sols al setembre, però de 
moment no hi hem renunciat”, 
ha explicat Saladié.
La codirectora també veu 
com una avantatge el fet que 
aquest any l’accés als treballs 
del jaciment es planifiquin, ja 
d’entrada, per a un grup re-
duït de persones. “Tant per 
convocar-nos com per des-

convocar-nos tot és més fàcil”, 
ha assenyalat. “Si, en canvi, 
contactem una quinzena d’es-
tudiants perquè vinguin a 
ajudar-nos i a última hora les 
autoritats sanitàries decidei-
xen que no s’hi pot anar, des-
convocar els voluntaris també 
serà més complicat”, ha afegit. 
D’altra banda, tenint en comp-
te que la jaciment és gran, si hi 
participen poques persones, 
això els dona “moltes opcions 
per a treballar en cas que sigui 
necessària la distància social”.
Un dels punts que més preo-
cupa és la logística. Fins ara, 
els investigadors i els estu-
diants s’allotjaven a l’escola 
de Capellades, “una cosa que 
probablement serà inviable 
aquest any”. La majoria dels 
investigadors de l’IPHES són 
de la zona de Tarragona i s’es-

tan plantejant anar i tornar 
cada dia que tinguin activitat.

Els treballs al jaciment
L’estiu passat, per segon any 
consecutiu, els treballs es van 
centrar en destapar el nivell 
R – a onze metre de profun-
ditat-, on hi vivien els nean-
dertals de fa 60.000 anys. Les 
troballes que van fer els ar-
queòlegs van destacar per un 
volum important d’emprem-
tes de diversos vegetals, entre 
ells la fusta. Aquest tipus de 
descobriments es donen per-
què encara que el contingut 
vegetal s’hagi desintegrat, es 
conserva la seva empremta en 
forma de negatiu.
Per aquest 2020, Saladié pre-
veu acabar de destapar el ni-
vell en què es va treballar l’any 
passat. “Són tasques molt di-

La campanya d’excavacions d’aquest estiu a l’Abric Romaní 
es preveu amb menys arqueòlegs i més espaiada en el temps

ferents i feines molt concretes 
que una desena o dotzena de 
persones pot fer al llarg del 
mes d’agost”, ha explicat. “Així 
podríem deixar el nivell pre-
parat perquè l’any següent ens 
hi puguem posar de ple amb 
més arqueòlegs”, ha assenya-
lat.

La museïtzació del jaciment
El projecte de construir un 
museu sobre l’Abric Romaní i 
els neandertals que completa-
ria el Parc Prehistòric de Ca-
pellades ve de lluny. En aquest 
sentit, Palmira Saladié ha ex-
plicat que s’estava començant 
a treballar en la primera part 
de la museïtzació de la cingle-
ra perquè es pogués obrir a la 
visita a partir del setembre. “Ja 
hi havia pressupost, ho teníem 
tot de cara per començar a tre-

ballar, però ara està tot parat”, 
ha lamentat. “Esperem que no 
s’aturi del tot, i que només si-
gui una qüestió de mesos de 
retràs”, ha dit esperançada.

El 2019 es van complir 110 
anys del descobriment del ja-
ciment
L’Abric Romaní és un impor-
tant jaciment neandertal on 
fins el moment s’han excavat 
en la seva totalitat 16 nivells 
arqueològics en una extensió 
de 300 m2. S’han documentat 
diferents tipus d’ocupacions 
que indiquen que es tracta-
va de societats molt mòbils, i 
amb estructures socials com-
plexes en les quals el reparti-
ment dels aliments que acon-
seguien era clau. La base de la 
caça eren els animals unglats 
com els cérvols, els cavalls, 
urs, i rinoceronts. Les eines 
eren elaborades principal-
ment amb sílex i calcària i, 
probablement, amb fusta.
Any rere any, l’equip d’ar-
queòlegs de l’IPHES amb el 
seu equip de col·laboradors 
es va submergint més en el 
jaciment del paleolític i, per 
tant, remuntant-se encara 
més en el temps. Després 
d’anys centrats al nivell Q 
–on vivien els neandertals 
40.000 anys enrere-, el 2018 
van començar les tasques al 
R, és a dir, a la zona habitada 
fa 60.000 anys. En paral·lel, 
s’està treballant en un segon 
jaciment més modern del 
mateix Abric Romaní, on les 
restes es remunten a entre 
14.000 i 20.000 anys enrere.
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
treballa en un pla de xoc 

econòmico-social per fer front 
als efectes de la crisi sanitària 
de la Covid-19. El municipi, 
que dilluns entrava a la fase 1 
de la desescalada, ha vist com 
durant aquests darrers dos 
mesos s’havien de prendre me-
sures urgents a nivell sanitari i 
social, per tal de garantir que 
quedessin cobertes les necessi-
tats bàsiques de la ciutadania.
Des del consistori montbuienc 
es va aprovar en el Ple extra-
ordinari i telemàtic del passat 
4 de maig una primera me-
sura clarament destinada a 
pal·liar alguns dels efectes del 
Covid-19 al municipi. Es va 
aprovar per part dels grups en 
el govern (Ara Montbui i Som 
Montbui-ERC) una modifica-
ció de crèdit de 199.000 euros 
que permetrà utilitzar una part 
del romanent de tresoreria de 
l’exercici de 2019 (179.000 eu-

ros) i 20.000 euros destinats 
inicialment al pressupost de 
la Fira de Maig, que enguany 
no s’ha pogut dur a terme i 
que ara es redestinen a ajudar 
els comerços del municipi. Tot 
plegat és possible per la bona 
salut de les finances munici-
pals, que van tancar 2019 amb 
un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de més de 
4’2 milions d’euros.
Tenint en compte les necessi-
tats, des del govern municipal 
montbuienc s’han destinat 
30.000 euros a atencions benè-
fiques i assistencials (compra 
d’aliments, productesde pri-
mera necessitat i altres). Tam-
bé s’ha habilitat una partida de 
5.000 euros per a la compra de 
productes farmacèutics i ma-
terial sanitari (mascaretes, ma-
terial de protecció i prevenció, 
etc).
S’han destinat també 60.000 
euros per garantir la propera 
reobertura de Mont-aQua, as-
segurant l’equilibri pressupos-
tari de l’equipament i reduint 

d’aquesta manera el preu a pa-
gar pels usuaris.
També s’han destinat 10.000 
euros a una partida per pro-
mocionar, conjuntament amb 
els ajuntaments de la Conca, 
una campanya de foment del 
comerç de proximitat (“Cor 
Blau i Cor Verd”) que inclou 
l’elaboració d’una web con-
junta dels comerços de tota la 
zona.
S’han previst d’altres 20.000 
euros per obrir una línia d’ajuts 
econòmics (subvencions) a les 
entitats del municipi.
D’igual manera, s’han ampli-
at 30.000 euros per tal de ga-
rantir les obres d’urbanització 
de la connexió entre el Carrer 
Sant Jaume i el carrer La Tossa.
També s’augmenten d’altres 
partides com ara manteni-
ment a l’escola Antoni Gaudí 
(14.000 euros), mobiliari i es-
tris (5.000 euros) i també es 
destinen 5.000 euros més per 
habilitar una nova zona al ce-
mentiri municipal.
Aquesta modificació de crèdit 

Montbui activa un pla de xoc econòmic 
per fer front als efectes de la Covid-19

ANOIA / LA VEU 

L’operador de telecomu-
nicacions Iguana ha fet 
una clara aposta per les 

empreses del territori i ha fina-
litzat el desplegament de fibra 
òptica als Polígons dels Plans. 
D’aquesta manera, Iguana 
dóna suport al teixit empresa-
rial de la comarca en aquests 
temps convulsos fent arribar 
la seva pròpia xarxa de fibra 
òptica als polígons dels Plans 
d’Arau, Pla de Rigat i Riera de 
Castellolí per a que les em-
preses puguin millorar la seva 
connectivitat i competitivitat. 
El desplegament d’aquestes 
tres zones industrials se suma 
als realitzats anteriorment al 
Pla de les Gavarreres, de la 
Masia i les empreses de l’Ae-
ròdrom Igualada-Òdena, i als 
Plans de la Tossa. Totes aques-
tes zones industrials de la co-
marca, distribuïdes en tres 
municipis diferents –Òdena, 
La Pobla de Claramunt i Vila-
nova del Camí-,  formen part 
de l’Associació Polígons del 
Plans i sumen un total de  130 
hectàrees de sòl industrial.
Iguana ofereix a les empreses 
ubicades als diferents polí-
gons un servei d’alta qualitat, 
a mida de les empreses, i amb 
una atenció i un servei tècnic 
de proximitat. Les empreses 
dels Polígons dels Plans ja po-
den tramitar l’alta de fibra òp-
tica amb una connexió fiable, 
ràpida, de qualitat i a mida del 
negoci, amb atenció tècnica 
preferent i possibilitat de tràn-
sit garantit, en el cas de la mo-
dalitat pensada per a negocis. 

Iguana completa el 
desplegament de la 
seva xarxa de fibra 
òptica als Polígons 
dels Plans

inclou també una previsió 
de 15.000 euros per fer front 
a la despesa que suposa can-
viar el sistema antiincendis 
de Mont-aQua, i també es 
preveu una despesa de 5.000 
euros per realitzar des del 
Departament de Sanitat una 
campanya informativa de les 
mesures de prevenció relaci-
onades amb la Covid-19.
Des de l’Equip de Govern 
municipal s’ha insistit en 
la importància i necessitat 
d’aprofitar la bona situació 
econòmica de la institució 
municipal per tal de realitzar 
d’un pla de xoc amb impor-
tants mesures de caire social i 
econòmic, que inclouria me-
sures com ara l’incentivament 
dels Plans d’Ocupació per a 
aquelles persones amb més 
risc d’exclosió social i també 
s’ampliarien les ajudes i be-
ques per als col·lectius més 
necessitats. També es treballa 
en mesures d’impacte econò-
mic per ajudar els autònoms 
i el petit comerç montbuienc.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquests dies, l’Ajunta-
ment ha iniciat els tre-
balls per a la reparació 

de la climatització de Can Pa-
passeit. La instal·lació disposa 
de tres grans màquines que 
proporcionen aire calent o fred, 
a les diferents dependències 
però fa mesos funcionaven amb 
dificultat i las avaries eren cons-
tants. L’Ajuntament ha fet una 
inversió important pràctica-
ment 72.000 € per garantir una 

correcta climatització i per això 
ha estat necessària la substitució 
d’una de les tres màquines i la 
reparació de les altres dues.
La licitació del projecte s’ha 
fet en dos lots: El lot 1, per a 
la substitució d’una de les tres 
màquines que es va adjudicar 
a l’empresa Comet Martínez 
Boix, SL, per un import de 
60.500 € i el lot 2, per a la repa-
ració i millora de les dues mà-
quines existents, que es va adju-
dicar a Aikon Facility SLU, per 
un import d’11.500 €.

L’Ajuntament fa una inversió important en la 
climatització de Can Papasseit
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Reformar l’habitatge és 
una bona alternativa 
quan volem continuar 

gaudint de casa nostra, la vo-
lem millorar tant a nivell es-
tètic i funcional, com a nivell 
d’estalvi energètic. 
Avui existeixen materials i 
tècniques que permeten re-
formar una casa de dalt a 
baix amb una inversió menor 
al que ens costaria una casa 
nova. No obstant això, cal fer 
un exercici de reflexió previ i 
decidir què volem aconseguir 
exactament amb la reforma: 
si un simple rentat de cara o 
una reforma més important 
amb materials de més qua-
litat? Segons la resposta, el 

pressupost pot variar subs-
tancialment.
Com que anem a invertir 
uns diners i encetarem unes 
obres que poden durar diver-
ses setmanes, cal estar molt a 
l’aguait. Es important pensar 
i dissenyar la reforma segons 
les necessitats actuals però 
tenint en compte què podrí-
em necessitar en un futur, 
per exemple, una habitació 
versàtil per si creix la família 
o un bany adaptat para quan 
siguem grans...
Podem mirar revistes d’in-
teriors i de disseny per aga-
far idees o fins i tot dedicar 
algunes hores a recórrer els 

grans establiments del brico-
latge per veure materials i les 
seves possibles aplicacions. 
Una vegada tinguem clar què 
necessitem, cal agafar paper i 
bolígraf i començar a fer una 
llista de tots els canvis que vo-
lem dur a terme a casa nostra.
A l’hora de contractar els 
serveis dels professionals del 
món de les reformes, no obli-
dem que, de vegades, el barat 
surt car. Si contractem algú 
que treballa sense estar re-
gularitzat i fa un nyap, l’obra 
ens podria costar el doble i 
no tindríem ningú a qui re-
clamar. 
A la nostra comarca, tal i com 
es pot veure en les pàgines 

que segueixen, hi ha mol-
tes empreses fiables i sòlides 
que compleixen amb les seves 
obligacions legals que t’apor-
taran seguretat. Recorda de-
manar totes les teves factures 
per, segons el cas, deduir-te 
l’IVA per les obres, sol·licitar 
possibles ajudes públiques i, 
sobretot, reclamar en cas de 
necessitat.
Els professionals del món de 
les reformes que podem tro-
bar a la nostra comarca ens 
assessoraran en tot el que ne-
cessitem i ens duran a terme 
les obres que haguem de fer a 
la nostra llar.
Reformar una llar o un local 

comercial per a ser més efi-
cients i estalviar energètica-
ment és bàsic, no només per 
disminuir les despeses de les 
factures, sinó també per ser 
més sostenibles i responsa-
bles amb el medi ambient.

Millorar l’aïllament tèrmic 
d’una llar o d’un local és la 
millor opció per tal d’evi-
tar fuites de calor o entra-
des d’aire corrent.  Amb un 

bon aïllament tèrmic podria 
aconseguir fins a una reduc-
ció del 35% de la despesa de 
calefacció.
Un altre punt important és 
l’aprofitament de la llum na-
tural que és bàsic per a l’efi-
ciència energètica. Aprofitar 
la llum i la radiació solar ens 
permetrà no haver de gastar 
més energia de la que ens 
proporciona ja la natura.
Per tal d’aconseguir-ho, és 
important construir dobles 
finestres o finestrals de PVC, 
instal·lar persianes, controlar 
la quantitat de llum que entra 
a cada racó de l’immoble amb 
cortines o tendals.

Podem millorar la nos-
tra llar o local comer-
cial i fer-lo energètica-

ment més sostenible
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Tenir unes bones fines-
tres i persianes fa que 
l’aïllament de casa 

teva sigui millor i, en conse-
qüència, estalviïs en consum 
d’energia. Es tracta d’una in-
versió important, però també 
és important que casa teva 
estigui el més ben condicio-
nada possible. Les persianes 
serveixen per molt més del 
que sembla.
Tot i no ser un element al qual 
se li doni massa importància, 
les persianes tenen una gran 
utilitat: protegir del sol, apor-
tar més seguretat a la casa i 
també una capa més d’aïlla-
ment. Això fa que quan vul-
guis canviar-les hagis de fer 
una bona inversió, tot i que 
variarà molt en funció dels 
materials, la tipologia, etc.

Què influeix en el preu de les 
persianes?
El material
- Alumini: són persianes 
resistents a la corrosió, lleuge-
res i bastant mal·leables.

- Fusta: ofereixen més pos-
sibilitats decoratives que les 
dels altres materials. Aporten 
protecció solar, però també és 
veritat que és més fàcil que es 
desgastin.
- PVC: és un tipus de vinil i, 
per tant, permet fer unes per-
sianes resistents i, a més, reci-
clables.
El tipus de lames
- Alacantines: són aquelles 

que tenen un sistema de lames 
horitzontals. Aquestes són les 
més econòmiques. Normal-
ment, solen ser de fusta, en-
cara que també se n’instal·len 
d’altres materials.
- Enrotllable: potser és el tipus 
de persiana que impedeix més 
el pas de la llum solar, a més 
d’aïllar la finestra. Aquestes 
poden ser de fusta, alumini i 
PVC.

- Enrotllable orientable: són 
com les anteriors, però a part 
permeten orientar les lames, 
el que fa que puguis regular 
l’entrada de llum i sigui un 
sistema còmode de tenir.
- Graduables: tal com indica 
el seu nom, les lames es poden 
regular segons vulguis i, per 
tant, permeten més protecció 
a l’enlluernament. En conse-
qüència, també són les millors 

Canviem les persianes: millor aïlament i estalvi energètic

Les mosquiteres es poden col-
locar en finestres, balcone-
res i portes. També es poden 
combinar amb mallorquines 
o persianes. Són molt fàcil de 
fer servir.
Les mosquiteres es compo-
nen d’un teixit de fibra de 
vidre amb un revestiment de 
pvc. Les guies primes de llis-
cament estan adaptades al co-
lor de la finestra.
Són un complement indis-
pensable, sobre tot a l’estiu, 
perquè permeten ventilar i 
refrescar l’ estància sense risc.
La mosquitera impedeix l’en-
trada de mosquits, aranyes, 

vespes, mosques i demès in-
sectes

Tipus de mosquiteres
Existeix una gran varietat de 
mosquiteres, sent les següents 
les més empleades:
- Mosquitera fixa: és l’opció 
més senzilla i econòmica, i es 
col·loca als llocs on no es pre-
cís accedir al exterior a tra-
vés de la finestra. Existeixen 
diferents sistemes de fixació 
(xapes inox, palometa, etc.) 
així com un fàcil recanvi del 
teixit.
- Mosquitera enrollatble ver-
tical o lateral: és l’opció més 

demandada a llocs on es pre-
cisi tenir accés al exterior a 
través de la finestra. L’enrot-
llament lateral en dues fulles 
permet tancar balconeres fins 
a 2.30 mts d’ alçada i 2.20 mts 
d’ ample.
- Mosquitera prisada: és la 
que recomanem per portes i 
balconeres. El seu sistema de 
recollida ubicat al lateral per-
met un ràpid accés de l’interi-
or a l’exterior i al revés.
- Mosquitera practicable: es 
fabrica tant en una com en 
dues fulles. El seu tancament 
és més hermètic i les seves 
frontisses reversibles.

Mosquiteres, imprescindibles a l’estiu

pel que fa a l’estalvi energètic.
- Mallorquines: aquelles per-
sianes que tenen un sistema 
de fulles batents de fusta ins-
tal·lades a la façana.
Sistema d’accionament
Les maneres de fer funcionar 
les persianes determinen, a 
part del preu, també la fun-
cionalitat d’aquestes. Actu-
alment, cada vegada és més 
l’oferta que hi ha, ja que pots 
instal·lar des de persianes tí-
piques amb la cinta fins mo-
toritzades a distància. Tipus 
d’accionament:
- Cinta: és la típica persiana 
que requereix d’una corda per 
fer-la pujar i baixar.
- Cardan: aquesta utilitza una 
maneta que acciona la persia-
na cap a un punt segons com 
la facis girar.
- Motor: les automàtiques, 
persianes que tan sols amb un 
clic pots fer-les pujar i baixar. 
Les que estan motoritzades 
poden ser de diversos tipus, 
amb un botó a la paret, co-
mandament a distància, etc.

L’energia més eficient és la que no es consumeix

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es
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PIA PRAT / LA VEU 

Ara és temps de repin-
tar la llar aprofitant 
el bon temps, que es 

poden ventilar les cases sense 
patir pel sobrecost de la cale-
facció. Les cases de segona re-
sidència, netejar-les la cara i 
tenir-les a punt per tornar-hi 
a fer vida i gaudir de les va-
cances d’estiu. 

Parlem amb en Josep perquè 
ens doni idees i consells.

Us considereu drogueria o 
magatzem de pintures? 
Actualment ens considerem 
magatzem de pintures, i tot i 
que, originalment els primers 
establiments que van comen-
çar a vendre pintura s’anome-
naven drogueries. Tenint en 
compte que no només submi-
nistrem pintures sinó tot un 
seguit de productes i materials 
destinats a la decoració, com 
també per a desinfecció i ne-
teja entre d’altres, anomenar 
només magatzem de pintures 
no recull tot aquest tipus de 
material. Arribat aquest punt 
podríem dir, que malgrat con-
siderar-nos magatzem de pin-
tures entraríem dins el con-
cepte de drogueria.

Quina tipologia de productes 
comercialitzeu?
Gairebé tots els tipus de pin-
tures ja sigui per a decora-
ció d’interiors com exteriors, 
industrials, productes per la 
protecció i acabats en la fus-
ta,  i tots els complements per 
a poder realitzar els treballs de 
l’aplicació.

És important la gamma de 
colors? 

Sí, és molt important. En tots 
acabats de pintura el que veiem 
i valorem al final és el color. En 
pintures i colors les cartes més 
importants i estandarditzades 
a nivell europeu són les NCS 
(Natural Color System) i la 
carta RAL (codis que definei-
xen un color). 

Encara es fan parets estuca-
des? 
No és l’habitual, més aviat les 
tendències dels últims 15 anys 
ha sigut convertir les parets 
estucades per parets llises. Tot 
i així a la botiga encara tenim 
productes per poder realitzar 
estucats ja que a vegades pot 

ser una bona solució en parets 
no gaire uniformes i on no és 
possible realitzar una feina 
d’enguixat, i per a poder fer re-
passos en parets estucades. 

Quines diferències hi ha en-
tre les pintures sintètiques de 
les pintures plàstiques? 
Resumint breument, la pintura 
plàstica és la que utilitzem per 
pintar parets i la pintura sintè-
tica per pintar fusta i metalls. 
Ara bé dins la pintura plàstica 
n’hi ha de diferents tipus: viní-
liques, acríliques. I de les sintè-
tiques actualment ja es poden 
substituir per productes en 
base aigua donant un resultat 

Parlem amb Josep Vallès i Mota, igualadí, gerent de Pintures Ralli. Pintures Ralli és una empresa dedicada a la venda i distri-
bució de tot tipus de pintures amb més de vint anys d’experiència en el sector. Disposa d’unes modernes instal·lacions de més de 
400m2 d’exposició, on s’hi pot trobar una àmplia gamma de pintures, parquets, papers pintats, maquinària i accessoris.

igual o millor i sobretot no tan 
tòxic per tant no tan sintètic.

Què són les pintures ecològi-
ques i fotocatalítiques? 
Les pintures ecològiques són 
les més respectuoses amb el 
medi ambient i amb els éssers 
vius, per tant el seu nivell de 
toxicitat i impacte en la natura 
és molt més baix.. Les fotoca-
talítiques tenen la capacitat 
d’eliminar les restes de conta-
minació, purificar les males 
olors i eliminar substàncies 
nocives per la salut.

Què són les pintures antihu-
mitat? 

Per definició són les pintures 
que eviten l’aparició de la hu-
mitat. L’origen de la humitat 
pot ser per capil·laritat, per 
condensació o per filtració. Se-
gons l’origen d’aquesta hem de 
triar el producte més adequat. 

I les pintures per façanes? 
Són pintures o revestiments 
per a la protecció d’elements 
verticals. Són pintures on el 
més important és que siguin 
transpirables i molt impermea-
bles a l’aigua de la pluja i que 
tinguin una alta duració per 
altres factors ambientals com 
seria la radiació solar.

Pintures per a paviments? 
Són les pintures per pintar els 
terres. Principalment són per 
a usos industrials com magat-
zems, naus industrials, pàr-
quings... Dins aquests tipus de 
pintures en trobem de dues 
classes: les epoxis o de poliu-
retà. 

Cal fer preparacions prèvies a 
l’aplicació de la pintura? 
Sempre, no és el mateix fer el 
repintat d’una superfície on ja 
hi ha pintura o en una de nova 
on prèviament hi hauríem 
d’aplicar una emprimació.

Són molt importants les mar-
ques en el sector? 
Sí, ho són. Com a venedors 
valorem les marques segons la 
qualitat dels seus productes, i 
el màrqueting que tinguin per 
publicitar-los perquè d’aquesta 
manera nosaltres disposem de 
catàlegs de colors, informació 
addicional i tècnica per posar a 
disposició dels nostres clients. 
També tenim molt en compte el 
servei que ofereixen. 

crta. Manresa, 137 
IGUALADA

Tel. 93 805 26 94
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Encara que no ho sembli, 
el terra és molt impor-
tant per a la decoració 

d’un ambient, però canviar-lo 
resulta car. Hi ha opcions com 
la pintura amb la qual pots 
obtenir un gran canvi sense 
invertir molts diners. En el 
mercat, existeix una gran va-
rietat de pintures especials per 
a terres i que són a més, resis-
tents a la pluja, als raigs UV, 
a l’alt trànsit, i antilliscants, la 
qual cosa les converteixen en 
una bona alternativa per a re-
novar-los.
Cal tenir en compte el mate-
rial de la superfície a pintar, 
ja que no tots tenen el mateix 
tractament ni accepten ser 
pintats, especialment aquells 
com el marbre, ceràmiques o 

porcellanes d’alta lluentor. Per 
a la resta, hi ha pintures que 
s’adapten molt bé i poden can-
viar per complet el seu aspecte.
Per a pintar el terra, cal seguir 
uns passos.
En primer lloc, cal preparar 
la superfície. És el punt més 
important, ja que de no fer-
ho correctament és probable 
que el resultat sigui diferent 
de l’esperat. Per a això, s’ha 
de netejar de qualsevol resta 
de pols, humitat, olis, ceres, 
detergents, etcètera. Tingues 
en compte que la superfície 
a pintar ha d’estar totalment 
seca. En el cas que els terres 
hagin estat prèviament pin-
tats, el procediment a realitzar 
és el mateix que en pintar pa-
rets.

Renovar els terres amb pintura
Tal vegada amb algunes pin-
tures cal polir abans el terra 
per a aconseguir una super-
fície apta per a l’adherència 
d’aquesta. Altres superfícies, a 
causa de les seves característi-
ques, no són apropiades per al 
poliment.
En aplicar el color, els proce-
diments varien depenent de 
la mena de pintura. Cadascu-
na té la seva forma d’aplicació 
per a aconseguir el seu màxim 
rendiment. Es recomana se-
guir les instruccions dels fa-
bricants.
Una vegada pintat el terra, 
i amb la quantitat de capes 
suficients, és necessari un 
temps d’assecament prudenci-
al abans que l’habitació pugui 
ser ocupada.

Si voleu donar un aire 
rústic, vintage o desen-
fadat a una estança po-

deu aconseguir-ho amb una 
cosa tan senzilla com revestir 
les parets de fusta. Una de les 
tendències més cridaneres en 
decoració, tant per a exterior 
com en interior, és la de la 
fusta ecològica o reciclada.
Amb una mica de destresa i 
algunes dosis de creativitat, 
aconseguireu rentar la cara 
completament a la vostra ha-
bitació utilitzant la fusta per 
revestir les parets, o simple-
ment la paret principal i dei-
xar la resta com estava.
En aquesta tasca decorati-
va podeu decantar-vos per 
diferents tipus de llistons, 
però resulten especialment 
d’interès els palets fets amb 

diferents lames de fusta enca-
dellada, més encara si els llis-
tons són de diferents colors 
i/o textures.
Depenent dels colors de la 
fusta que escolliu i l’estat de 
les làmines, si presenten de-
capats o trossos amb la pin-
tura saltada, obtindreu un 
ambient o un altre. Les pos-
sibilitats són infinites, des de 
deixar els tons naturals, fins a 
pintar murals sobre la fusta.
A grans trets, les fustes amb 
tons més grisosos són ideals 
per a dormitoris que prete-
nen ser moderns però amb 
aires industrials o un punt 
rural. Però si penseu en una 
estètica més fresca i original, 
podeu decantar-vos per com-
binar llistons de diferents co-
lors o dimensions

Canvia l’ambient d’una estança revestint les parets de fusta
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Parlem amb la gerent de Gres Anoia S.L, Marta Vico Jiménez,  dissenyadora d’interiors, titulada a l’escola superior de disseny  Elisava. 
Gres Anoia S.L és  una empresa que es dedica a la venda de material i reformes. Fa 38 anys que es va fundar, durant aquest recorregut per 
els anys han anat evolucionant segons les necessitats dels clients, primer només es venia material  i amb els anys, vam incloure el servei de 
instal·lació. Venem tot tipus de material per a la llar, des de  rajoles, wc, mobles, finestres, cuines, parquets, portes…. Fins a la complexi-
tat d’un bany o una cuina o obra d’instal·lació al gust del client  totalment acabada.

PALETERIA I LAMPISTERIA GESTIÓ DE PERMISOS D’OBRA
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL REFORMES CLAUS EN MÀ

PROJECTES D’INTERIORISME

“Som botiga i  empresa de disseny i reformes a la vegada.  Claus en mà” 

PIA PRAT / LA VEU 

Molta gent pensa que 
vostès són una em-
presa de material de 

la construcció, segueixen sent 
un majorista distribuïdor? 
No, des de l’any 2007 som una 
empresa que es dedica a vendre 
material al minorista.
Tenen existències per fer un 
servei immediat? Sí, disposem 
de materials en estoc per al ser-
vei de venda immediata. Rajo-
les, mobles, sanitaris, accesso-
ris, aixetes... tenim una botiga 
amb magatzem.

També fan reformes claus en mà? 
Sobretot fem reformes claus en 
mà. La gent ens demana des de 
l’amidament, passant per els 
planells i dissenys en 3 dimen-
sions, la venda del material i 
també la execució de la feina. 
Un sol responsable i no pre-
ocupar-se per la coordinació 
dels industrials.

Quina és la seva activitat 
principal avui? 
Fem cuines, banys i tot tipus de 
reformes.

Què és el que demanen més 
els seus clients? 
Demanen cuines, banys, mam-
pares i sobretot demanen que 
tot estigui distribuït de la for-
ma més còmode i pràctica pos-
sible. 

Fan plànols dels treballs o si-
mulacions virtuals? 
Sí, fem plànols amb les mides 
dels espais de forma virtual, 

perquè la gent vegi com queda-
rà tot i poder decidir els canvis 
pertinents sobre mides reals.

Arreglar cuines i banys? 
Sí, fem cuines, banys, posem 
parquet, finestres, portes... tot 
el que es pot trobar dins la llar.

Hi ha molta varietat d’enrajolats? 
De tipus de rajoles n’hi ha mol-
tes, depenent de l’ús en conve-
nen unes o altres. Depèn de la 
duresa, de les mides, del gruix.

Vostès van ser uns pioners 
del gres: segueix sent un 
valor diferencial o hi ha al-
tres materials tècnics avui? 
El gres ha evolucionat molt 
en els darrers anys perquè 
ha de competir també amb 
materials com els porcellà-
nics de grans dimensions o 
elaborats amb resines (Neo-
lit, Silestone,...). 

Fan també tancaments d’alu-
mini?
Sí, d’alumini i sobretot finestres 
de PVC, on som molt compe-
titius.

Mobles adequats a l’ús: què 
proposen? 
Sobretot adequats a l’ús. Els 
mobles són tots fets a mida, 
s’adeqüen a l’espai i no al revés. 
Això ens permet fer dissenys 
moderns que s’adapten a les 
necessitats dels clients.

I electrodomèstics? 
També, quan fem un pressu-
post, mirem que no falti res. 
Així en un pressupost d’una 
cuina, podem donar preus de 
mobles, finestres, sostres, mar-
bres, llum i electrodomèstic. 
Quan acabem les reformes, la 
gent ja les pot fer servir. Tar-
dem un mitjana de  dues set-
manes en fer una cuina des que 

comencem fins que marxem.
Hi ha un retorn als materials 
clàssics?
Podríem dir que es posen de 
forma puntual més com a de-
coració en alguns espais. Però 
de forma delicada, no com a 
estil propi.

El marbre era un símbol 
d’elegància clàssica. 
Prima avui la funcionalitat? 

Sí, prima que el materi-
al  no es faci malbé, que 
sigui pràctic i còmode de 
fer servir i no doni fei-
na. Avui posem rajoles de 
gran format en la majoria 
dels casos per substituir 
el marbres de sempre. Ens 
deixen vestir la cuina amb 
elegància i alhora amb 
millors prestacions.
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L’espai ja no tornarà a 
ser un problema amb 
aquestes idees que t’aju-

daran a tenir una cuina petita 
i pràctica.

- Portes corredisses: no treuen 
espai i són perfectes per a qual-
sevol cuina, especialment les 
petites.
- Cuina americana: perfecta 
per obtenir més metres, també 
a la sala. A més són més pràcti-
ques, còmodes i, generalment, 
elegants.
- Parets funcionals: al tenir 
una mida més reduïda, és fo-
namental aprofitar qualsevol 
espai d’una cuina petita; per 
exemple, a les parets pots ins-
tal·lar lleixes o penjadors que 
serveixin per als teus estris de 
cuina.
- Rajoles: millor optar per 
aquelles de grans dimensions, 
iguals o semblants al tipus de 
terra.
- Menys de tres materials: 
aquesta elecció garanteix una 
sensació de més espai i unifor-
mitat. Per això, el més recoma-

Tens una cuina petita? Idees per per aprofitar al 
màxim l’espai de què disposes

cuines petites. A més, es pot 
triar aquells que realitzen di-
verses funcions, com les ren-
tadores-assecadores.
- Disseny: els materials, la su-
perfície i el color poden ser 
claus per tenir una cuina per-
fecta.
- Aigüera: el millor és optar 
per aquelles que són individu-

Estàs pensant en reformar la 
teva cuina? Doncs una part 
molt important és triar les ra-
joles adients. I podeu trobar al 
mercat dissenys de mar inte-
ressants i per a tots els gustos. 

Rajoles de ceràmica
Com no podia ser d’una altra 
manera, començarem a parlar 
de rajoles ceràmiques, que són 
les més típiques. Ens referim a 
aquestes rajoles estan fetes de 
porcellana o ceràmica. Sens 

hidràuliques. Sí, sabem que 
aquest tipus de rajoles s’utilit-
zen als terres, però també po-
den ser excel·lents a les parets 
de la cuina. Per descomptat, si 
no voleu gastar molts diners, 
us recomanem que aposteu per 
models d’imitació. D’aquesta 
manera, aconseguireu tots els 
avantatges dels nous materials 
sense haver de donar l’estètica 
desitjada. Tingueu en compte 
també que les rajoles hidràuli-
ques estan molt de moda.

dubte, són una elecció molt 
econòmica i duradora. Són 
fàcils de netejar, ja que es trac-
ta de materials no porosos. 
També és important tenir en 
compte que són ideals tant per 
a parets com per a terres. Un 
altre gran avantatge d’aquest 
tipus de rajoles es troba en 
una àmplia gamma de colors, 
textures i formats. Com veieu, 
tots són avantatges.

Gresit

Un dels tipus de rajola que 
està guanyant molt protago-
nisme en els darrers anys. Un 
material versàtil i durador que 
es troba disponible en una 
gran varietat de colors i tex-
tures. Es tracta d’una rajola de 
petites dimensions que s’uneix 
a la paret amb una malla o 
PVC. Aquest tipus de rajola 
és especialment recomanable 
per a aquelles cuines arrodo-
nides o difícils. Un dels grans 
avantatges és que fins i tot es 

pot col·locar sobre rajoles anti-
gues, cosa que permet estalviar 
l’obra per treure la rajola ante-
rior. Per descomptat, potser no 
és el més recomanable quan la 
cuina és molt utilitzada o tran-
sitada, ja que hi ha moltes jun-
tes i, per tant, es pot acumular 
brutícia.

Rajoles hidràuliques
Si voleu una cuina rústica o 
d’estil clàssic, una excel·lent 
opció és que aneu a les rajoles 

Triar la millor rajola per a la cuina

nable és triar un material per 
al terra, un altre per a les pa-
rets i un altre per als mobles.
- Tiradors: optar per mobles 
amb tiradors tipus gola o 
push, és a dir, que no sobre-
surtin, serà una opció ideal
- Electrodomèstics: els ren-
tavaixelles o frigorífics de 45 
cm d’ample són ideals per a les 

als, d’uns 50 cm, perquè per-
meten tenir més espai.

Com distribuir una cuina 
petita per treure’n el màxim 
partit
A continuació et donem uns 
consells que poden ajudar-te a 
tenir una cuina petita i pràctica:
- Treu partit a la llum natu-

ral: aprofita les finestres de la 
cuina i col·loca allà la zona de 
rentat.
- Línies simples: és millor triar 
mobles amb força lleixes inte-
riors que d’altres amb poques 
però molt profundes. A més, 
és millor que predominin les 
línies rectes.
- Ordre: l’organització és es-
sencial perquè la sensació 
d’espai sigui més gran i puguis 
moure’t de forma natural per 
tota l’estança.

La importància del mobiliari 
en una cuina petita i pràctica
El mobiliari és fonamental 
per gaudir d’una cuina petita i 
pràctica. Per això, heu de tenir 
en compte aquests detalls:
- Mobles a mida: per aprofitar 
fins al més mínim racó.
- Superfícies brillants: el reflex 
de la llum provoca una sensa-
ció de major amplitud.
- Colors clars: el blanc o els 
tons beixos i grisos solen ser 
els més emprats.
- Barra o moble baix: et servi-
ran per no recarregar l’espai.

606 94 94 49
c/St. Antoni de baix, 7 · Igualada 

jorditomasvila@gmail.com
www.parquetsigualada.cat 
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Fer realitat un projecte 
de reforma integral en 
l’època estival té impor-

tants avantatges que convé 
tenir en compte a l’hora de 
donar el pas i posar-te mans 
a l’obra.
Si estàs pensant en aquesta 
possibilitat de cara als pro-
pers mesos, el primer que cal 
dir és que has de confirmar 

que, en el teu cas, realitzar 
una reforma integral a l’estiu 
està permès a la localitat on 
es trobi l’habitatge.
El normal és que així sigui, 
però compte! en alguns mu-
nicipis, especialment en zo-
nes de platja considerades 
destins específics de descans 
vacacional, algunes obres, 
com la rehabilitació de faça-

nes o aquelles que impliquen 
treballs que puguin resultar 
molestos, per sorolls, genera-
ció de runes, olors, etc. poden 
estar prohibides en dates con-
cretes (juliol i agost).
Si en el teu cas aquest pro-
blema no existeix, planteja’t 
l’opció de fer la teva reforma a 
l’estiu, perquè, objectivament, 
és una època que, per les con-
dicions meteorològiques i per 
la disponibilitat de temps, és 
perfecta perquè la renovació 
de casa teva vagi sobre rodes.

Llavors, per què reformar 
un habitatge a l’estiu?
Són molts i interessants els 
avantatges que suposa, encara 

que tal vegada et preocupi que 
alguns materials o elements 
bàsics com els sanitaris o els 
mobles de cuina no estiguin 
disponibles en aquests me-
sos perquè molts fabricants 
puguin estar de vacances. En 
aquest sentit, cal recordar que 
avui en dia poques empreses 
proveïdores tanquen a l’estiu. 
A més, tens grans superfícies 
especialitzades en materials 
de construcció i decoració on 
és possible trobar tot el que 
puguis necessitar.
Sabent que a l’estiu el tema 
dels subministraments no té 
per què suposar cap proble-
ma, aquí tens una llista amb 
cinc importants avantatges 
que confirmen que reformar 
la teva casa a l’estiu, és una 
possibilitat que has de valo-
rar.
- Temps disponible
És bastant probable que tin-
guis, al menys, uns dies de 
vacances. Aquesta situació et 
permetrà decidir com vols 
dur a terme el seguiment de 

la teva reforma integral.
Si tens temps podràs estar 
molt més pendent de com 
avança el teu projecte, i fins i 
tot podràs sol·licitar algun pe-
tit canvi que necessitis sobre 
la marxa sempre que aquest 
sigui possible. Potser, en el 
teu cas, el que desitgis sigui 
just el contrari, és a dir, “obli-
dar-te” de la reforma fins que 
està gairebé acabada. Si estàs 
de vacances, és fàcil: aprofita 
per fer un viatge, anar a un 
segon habitatge o passar uns 
dies a casa d’algun familiar.
En qualsevol dels dos supò-
sits, tenir més temps lliure 
juga al teu favor a l’hora de 
fer la reforma.

- Els dies són més llargs
Encara que es tracti d’una 
expressió ‘banal’, és cert que 
a l’estiu hi ha més hores de 
llum natural, i això suposa 
un important avantatge per 
als treballs més minuciosos 
d’electricitat o fontaneria que 
requereix una reforma inte-
gral. Si parlem d’un pis inte-
rior, a què arriba poca llum, 
aquest detall és realment de-
cisiu. Amb bons professio-
nals, a l’estiu, segurament la 
teva reforma integral avança-
rà més de pressa.
- La humitat
És la gran enemiga de les 
obres i les reformes i, per 
sort, també sol anar-se’n “de 
vacances” durant l’estiu.
La probable absència de plu-
ges facilitarà qualsevol treball 
que impliqui contacte amb 
l’exterior. El canvi de fines-
tres, la instal·lació d’un cana-
ló, la renovació del paviment 
d’un pati o porxo, el saneja-
ment i la pintura de les parets 
de la terrassa, etc. Si la refor-

ma inclou partides d’aquest 
tipus, no hi ha dubte: l’estiu és 
la millor època per dur-les a 
terme.
A el mateix temps, l’absència 
d’humitat a l’interior de l’ha-
bitatge a reformar fa que tot 
resulti més senzill. Si tot està 
perfectament sec, és més fàcil 
aconseguir un acabat impeca-
ble i en menys temps.
Si tens humitats visibles en 
qualsevol punt de l’habitat-
ge, has d’aprofitar els mesos 
més secs per tractar-les con-
venientment i eliminar per 
sempre.
- Millor ventilació
És un altre avantatge de l’es-
tiu. Poder treballar amb por-

tes i finestres obertes és més 
saludable per a tots (olors de 
productes com pintures, si-
licones, morters, coles ...) i a 
més, una bona ventilació és 
un gest que contribueix a un 
òptim assecat.
- Sistemes de calefacció
Són bàsics a l’hora de pro-
porcionar el confort que un 
habitatge requereix i no po-
den faltar si el teu objectiu és 
renovar la casa per complet. 
A l’hivern, les reformes que 
impliquen canvis importants 
o una nova instal·lació en els 
sistemes de calefacció, sem-
pre resulta complicada pel 
necessari tall de subministra-
ment temporal que suposa-
ran. A l’hivern, segons on vis-
quis, no podràs prescindir de 
la calefacció i tindràs un petit 
problema que, a l’estiu, no es 
planteja.
Com veus, si estàs decidit a 
començar la reforma inte-
gral de casa teva aprofitant el 
bon temps i les vacances, són 
molts els punts a favor.

Fer reformes a l’estiu, una bona opció

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

PORTES I BARANES . TREBALLS EN INOXIDABLE
TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ
MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
C/ Alemanya, 44 Naus 5-6-7 Polígon “Les Comes” 08700 Igualada
Tel./fax 93 803 12 95 . Mòbil 615 128 234 
www.cristobalterron.com . administracio@cristobalterron.com

instal·lacions Seuba
Electricitat Calefacció Gas

Aigua Aire Condicionat
Comarca, 42 - 08700 - IGUALADA - Tel. 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com
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El preu de l’energia, so-
bretot de la llum i la 
calefacció, es fan cada 

vegada més difícils de pagar. 
I gaudir de confort a casa 
hauria de ser una prioritat, 
tant pel que fa a l’aïllament 
tèrmic com a l’acústic. Però 
si el teu habitatge no és d’obra 
nova, construït amb els nous 
criteris d’eficiència energèti-
ca, és possible que sofreixis 
de filtracions d’aire o fugues 
de fred/calor a través de les 
teves velles portes i finestres. 
Per no parlar dels sorolls de 
l’exterior…
Canviar les finestres és una 
inversió considerable, però 
val la pena. En primer lloc, 
perquè implica un estalvi di-
recte a les factures que nota-
ràs mes a mes. Per tant, re-
cuperaràs la inversió a llarg 
termini. D’altra banda, aquest 
tipus de millores revalorit-
zen el preu de l’habitatge, ja 
que les modernitzen i les fan 
més eficients, que és el que el 
mercat està demandant cada 
vegada més. 

Tipus de marcs
El PVC, l’alumini i la fusta 
són els tres materials més uti-
litzats per a la fabricació dels 
marcs de finestres i tanca-
ments de balcons i terrasses.
- L’alumini és una de les op-
cions més esteses perquè és 
molt resistent davant el des-
gast i la corrosió. No es de-
teriora fàcilment. No obstant 
això, és un metall i per tant, 
transmissor del fred i la calor. 
És a dir, que si no es reforça 
amb el trencament de pont 
tèrmic, deixarà escapar part 
del fred o calor que s’empri 
per condicionar l’interior de 
l’habitatge.
- El PVC rivalitza amb l’alu-
mini quant a resistència, ero-
sió i envelliment per efecte 

del sol o de la pluja. Per a 
molts experts és l’eterna pre-
gunta, quin és millor? Però 
això depèn d’altres factors, 
com l’envidrament i el siste-
ma d’obertura. De totes ma-
neres, s’accepta majoritària-
ment que és el material que 
ofereix un millor aïllament 
tèrmic.
- La fusta és altament deco-
rativa, té un gran valor estè-
tic i una gran efectivitat en 
aïllament acústic. No obstant 
això, és un material natural 
que es dilata amb els canvis 
de temperatura i necessita 
cert manteniment. Per tant, 
en cas d’escollir aquest mate-
rial, ha de ser d’alta qualitat.

Tipus d’envidrament
L’envindrament pot ser sim-
ple, doble i triple. Això són el 
nombre de fulles de vidre que 
conté la finestra, separades 
per una cambra d’aire deshi-
dratat o gas. A major nombre 
de capes de vidre, major ni-
vell d’aïllament tèrmic i acús-
tic.
Però l’aïllament no depèn no-
més de les capes de vidre sinó 
també del gruix i el tipus de 
vidre (transparent, translú-
cid, vidre temperat o de se-
guretat i baixa emissió). En 
general, a major gruix dels 
vidres i major espai entre tots 
dos, millor és l’aïllament i el 
nivell d’eficiència energètica.

Tipus d’obertura
És un altre dels factors que 
influeixen en el nivell d’aï-
llament: les obertures prac-
ticables (abatibles i oscil·lo 
batents) són molt més estan-
ques que les lliscants o corre-
disses.
Com podeu veure, hi ha 
molts factors tècnics a tenir 
en compte. Consulteu a un 
expert!

Per què hauria de canviar 
les finestres?

Miquel Caro 639 34 54 78 / Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.  Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t Igualada

estilllar@yahoo.es

50 ANYS REALITZANT PROJECTES I 
CONSTRUINT IL.LUSIONS

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 

Email: info@trivazquez.com
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CAPELLADES / LA VEU 

El Cementiri Municipal de 
Capellades torna a ser obert 
amb el mateix horari que te-
nia abans del tancament per la 
pandèmia.
Així, s’hi podrà anar tots els 
dies de la setmana d’11 del 
matí a 7 de la tarda. Aquest 
horari es va ampliar l’estiu pas-
sat, responent a la demanda 
de molts veïns que ho havien 
sol·licitat.

Al Cementiri, com a la resta de 
llocs, també caldrà seguir les 
normes imposades per reduir 
el contagi del Covid-19, com 
ara la distància social.
Capellades ja és a la fase 1 del 
desconfinament i això fa que a 
poc a poc es vagi tornant a la 
normalitat. Ara com ara, ja s’ha 
reobert el CAP, la majoria dels 
comerços, la Deixalleria Muni-
cipal i s’està treballant en altres 
equipaments que recuperen 
gradualment la seva activitat.

Es reobre el Cementiri 
Municipal

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
continua treballant amb 
la voluntat de donar su-

port a totes aquelles persones 
que estan patint els efectes de 
la crisi sanitària i econòmica 
provocada per l’aparició del 
coronavirus. A través del web 
www.empresaiocupaciopiera.
cat, es pot consultar la infor-
mació sobre els ajuts i sub-
vencions supramunicipals que 
poden ser d’interès per a per-
sones desocupades, autònomes 
i empreses. Estat i Generalitat 
han posat en marxa diferents 
línies d’ajuts destinades, entre 
d’altres, a comerços que no han 
pogut obrir o han vist reduïts 
els seus ingressos durant l’estat 
d’alarma, o a veïns i veïnes que 
han perdut la feina o s’han vist 
afectats per Expedients de Re-
gulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO).

- Pla de xoc per a l’ocupació per 
la crisi sanitària de la Covid-19
- Subsidi extraordinari per a 
persones empleades de la llar
- Subsidi excepcional per fi de 
contracte temporal
- Prestació extraordinària per a 
l’adquisició de productes d’ali-
mentació, farmàcia i altres sub-
ministraments bàsics
- Ajuts del consorci de comerç, 
artesania i moda de Catalunya
- Ajuts per a les persones treba-

Ajuts supramunicipals per pal·liar els 
efectes de la Covid-19 a Piera

lladores autònomes
Recordeu que a través del web 
www.empresaiocupaciopiera.
cat trobareu també informació 
sobre els serveis que ofereix el 
consistori pierenc a persones 
en situació d’atur, emprenedo-
res i empreses. Per a més infor-
mació, podeu contactar amb el 
Centre de Serveis La Bòbila a 
través del telèfon 93 776 00 76 
o a través del correu electrònic 
empresaiocupacio@ajpiera.cat.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest serà un nou ca-
nal de difusió per fer 
arribar avisos i co-

municacions de l’Ajuntament 
a veïnes i veïns.
Per inscriure’s a aquest nou 
canal només cal enviar un 
missatge de whatsapp al 674 
76 78 17  dient que vols re-
bre informació. Seguidament 
rebràs un missatge de confir-
mació que et demanarà que 
entris aquest número a la 
teva agenda de contactes, per 
completar l’alta. És molt im-
portant fer-ho, ja que si no es 
fa, no es rebrà cap missatge.
Aquest nou canal de comu-
nicació serà unidireccional, 
ja que no es poden contestar 
els missatges, només rebre’ls. 
També és anònim, ja que no 
es demana cap nom ni dada 
a la persona que s’hi inscriu.
El regidor de comunicació 
Jaume Solé explica com “des 

de l’Ajuntament tenim el deu-
re de informar pels canals que 
sigui per arribar a tothom. 
Aquest maleït Covid-19 ens 
ha fet veure que no totes i tots 
seguim les xarxes de la ma-
teixa manera. Hi ha gairebé 
un 90% de la ciutadania que 
disposem de mòbil i tenim el 
WhatsApp instal•lat. Per això 
aquest nou mitjà segur que 
arribarà a més persones, ens 
farà més propers i estarem 
més ben informats”. 
El  canal “WhatsappCapella-
des”  és una eina nova digital 
que se suma a les ja existents, 
Web municipal, Facebook, 
Twiter, Canal Youtube, Insta-
gram de Joventut, Radio Ca-
pellades i el Butlletí digital.
Aquest nou grup de whatsapp 
té com a objectiu principal in-
formar els veïns i veïnes prin-
cipalment de les incidències i 
avisos que es produeixen en 
el dia a dia i que afecten al 
conjunt de la ciutadania.

Es crea el grup de 
whatsapp anomenat 
«WhatsappCapellades»

PIERA / LA VEU 

El portaveu Javier Pere-
llón, parla sobre les no-
ves mesures necessàries 

de suport des de totes les ad-
ministracions i especialment 
per la seva proximitat les locals 
com l’Ajuntament de Piera per 
pal·liar la crisi de l’Covid-19: 
lloguers, subministraments, 
ocupació, empreses, autò-
noms, serveis i inversions. Els 
afectats per ERTO’s a Piera han 
estat 426 persones en diferents 
sectors amb 106 expedients de 
regulació temporal d’ocupació. 
I la taxa d’atur de població ac-
tiva arriba a l’17% amb 1.230 
persones.
El grup PSC a Piera sol·liciten 
la modificació del pressupost 
amb un fons d’emergència so-
cial i econòmic, on reculli me-
sures de suport a les famílies, 
autònoms i PIMES. Per això, 
han presentat a l’Ajuntament 
les propostes necessàries per-

què estàs siguin aprovades en 
el pròxim ple extraordinari i 
poder fer front a la situació 
actual que es viu a Piera.
Serveis com l’assistencial, amb 
l’augment de la dotació, prio-
ritzant l’atenció a la gent gran, 
la infància i dependència, així 
com ajudes al lloguer i serveis 
bàsics entre altres mesures 
per fer front a l’emergència 
social. Propostes tributàries 
en taxes i impost amb un pla 
individualitzat per a la mora-
tòria o el fraccionament sen-
se recàrrec algun dels tributs. 
-Bonificacions “subvenció” 
de la recollida d’escombraries 
per a comerciants, autònoms 
o PIMES afectats pel tanca-
ment en l’estat d’alarma. La 
moratòria d’un any del paga-
ment per l’ocupació de la via 
pública per terrasses de ser-
veis de restauració, mercats i 
la possibilitat d’ampliar l’espai 
d’ocupació.
Les propostes del grup mu-

nicipal també se centren en la 
reactivació de l’economia local, 
amb un pla de xoc en inversi-
ons a projectes de renovació de 
l’espai públic amb la millora de 
zones verdes, vials, locals so-
cials, etc. i que generarà con-
tractes de treball beneficiant a 
empreses i autònoms del mu-
nicipi. L’adjudicació i execució 
de projectes programats de 
llei de barris, millora urbana i 
equipaments. En els ajuts di-
rectes de l’administració local 
a autònoms i PIMES amb un 
fons econòmic per a persones 
en situació de ERTO, ERO o 
tancament obligatori que no 
hagin rebut les prestació o aju-
des d’altres administracions. A 
part de les propostes, sol·liciten 
un agraïment públic a totes les 
persones que han estat al front 
de la pandèmia i un reconei-
xement oficial per part de l’ad-
ministració local a tot el vo-
luntariat de Piera per la seva 
gran tasca social.

El PSC Piera presenta una bateria de 
mesures d’emergència

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI



COMARCA  |  35Divendres, 22 de maig de 2020

S.M. DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous i la direc-
ció del Festival de Lle-

gendes de Catalunya (Feslle-
cat) treballen aquests dies per 
adaptar el certamen a la nova 
situació de progressiu descon-
finament, però d’entrada ja 
garanteixen que el Festival se 
celebrarà en les dates previstes: 
el 3, el 4 i el 5 de juliol.
Des de l’organització s’estan 
mantenint converses amb el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per 
poder establir els criteris que, 
en fase de desconfinament, 
han de complir els esdeveni-
ments culturals per tal que es 
puguin seguir celebrant.
L’objectiu és ser pioners seguint 
criteris relacionats amb la pre-
venció i la seguretat d’actors 
i públic i amb les restriccions 
d’assistència, començar a rede-
finir i celebrar esdeveniments 
d’àmbit local o nacional, apro-
par la cultura de nou al públic 
i contribuir a revifar el sector, 
sempre tenint en compte la 
normativa marcada per les au-
toritats sanitàries.
L’equip de govern de Sant Mar-
tí de Tous s’ha fixat com una 
de les prioritats no suspendre 
els actes culturals i poder ce-
lebrar les tradicions fixades al 
calendari. Sota l’eslògan “Des-

confinem la cultura”, durant 
aquests dos darrers mesos 
s’han celebrat de manera adap-
tada la Pasqua –amb repar-
timent de mones al col·lectiu 
de la gent gran-, la cantada de 
Caramelles des dels balcons i 
megafonia itinerant, i també 
un Sant Jordi telemàtic, i ara 
es preparen per celebrar la re-
vetlla de Sant Joan, sempre 
adaptant-ho a les condicions i 
garantint la seguretat de tots els 
participants.
El regidor de cultura i festes, 
Pau Mir, assegura que “la cul-
tura és essencial i un ingredi-
ent imprescindible per la vida 
de Tous i de tot el país, l’hem 
adaptat i l’adaptarem, però la 
volem seguirem potenciant”. 
Respecte el Festival de Llegen-
des de Catalunya, Mir explica: 

Tous treballa per adaptar el Festival 
de Llegendes de Catalunya a la nova 
situació

“estem treballant amb la direc-
ció del festival una edició que 
serà molt diferent a les ante-
riors; haurem d’adaptar moltes 
coses, serà una edició més eco-
nòmica, amb menys actes, amb 
restriccions de públic i passis 
controlats, sense mercat i amb 
alguna sorpresa adaptada als 
temps que vivim, però la gent 
de Tous la tirarem endavant”.
Víctor Borràs des la direcció 
del Fesllecat afirma: “confi-
em en mantenir la qualitat de 
les propostes i fer del festival 
un espai que permeti connec-
tar-nos amb la nostra cultura 
reivindicant, enguany d’una 
manera molt especial, la me-
mòria i el llegat de les perso-
nes que des de sempre ens han 
transmès l’amor per les nostres 
històries”.

CALAF / LA VEU 

El pròxim 25 de maig es 
portarà al Ple de la cor-
poració la modificació 

de crèdit de la partida de fes-
tes populars per crear una 
nova partida pressupostària 
de 30.000 euros destinada a 
subvencions pel teixit pro-
ductiu, comercial i de serveis 
de Calaf.
L’objectiu és concedir aquests 
ajuts per compensar la baixa-
da d’ingressos a causa de la 
crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 i compensar les 
despeses mensuals relatives 
als subministraments bàsics 
del local com: electricitat, 
gas, aigua, residus i telèfon. 
Així doncs, les persones sol-
licitants podran optar a una 
ajuda de 200 € o 300 € segons 
la suma de puntuació obtin-
guda, que es basarà en els se-
güents criteris: 

a. Percentatge de decrement 
de la facturació durant l’estat 
d’alarma  en relació amb el 
mateix període de l’any ante-
rior (o dels dos primers tri-
mestres de 2020 en el cas de 
noves empreses):
- Disminució entre el 75% i 
el 100% de la facturació: 20 
punts
- Disminució entre el 50% i el 

74% de la facturació: 18 punts

b. Nombre de persones que 
treballen a l’empresa: 
- Empreses de més de 5 treba-
lladors: 15 punts
- Empreses de 2 a 5 treballa-
dors: 12 punts
- Empreses d’1 treballador: 5 
punts
L’import subvencionat per a 
cada sol·licitant vindrà deter-
minat segons la suma total de 
la puntuació assolida en els 
dos criteris puntuables:
- Si la puntuació és de 30 a 35 
punts: 300 euros.
- Si la puntuació és entre 20 a 
25 punts: 200 euros.   

Un cop aprovada al Ple la 
modificació de crèdit del 
pressupost, totes les persones 
interessades podran trobar 
les bases  i formulari de sol·li-
citud a la web de l’Ajuntament 
de Calaf, www.calaf.cat. 

L’Ajuntament de Calaf 
impulsa un paquet 
d’ajudes de 30.000€

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Que cap veí no estigui 
incomunicat. Aquest 
és l’objectiu que s’ha 

fixat l’Ajuntament de Caste-
llolí al projecte “Un mòbil a 
cada casa”, adreçat a les perso-
nes majors de 65 anys. Aquells 
veïns que ja tinguin a casa 
un smartphone o una tauleta 
però que tenen dubtes o di-
ficultats a l’hora d’usar-los, 
l’Ajuntament els destinarà una 
persona que cada setmana es 
desplaçarà al seu domicili amb 
les mesures de protecció cor-
responents i durant una hora 
els ajudarà a baixar i utilitzar 
aplicacions com el whatsapp o 
les xarxes socials, i a fer opera-
cions com les videotrucades, 

tan necessàries en temps de 
confinament.
En el cas d’aquelles persones 
que no tinguin cap aparell amb 
connexió a internet a casa, 
l’Ajuntament els en facilita-
rà un i els oferirà les mateixes 
sessions de formació. El cost 
de l’aparell l’assumirà l’Ajunta-
ment o el propi usuari, en fun-
ció del seu poder adquisitiu.
El projecte es posa en marxa 
aquesta setmana amb una en-
questa als veïns i veïnes que es 
repartirà juntament amb les 
110 mascaretes per persones 
majors de 65 anys que facilita 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena. 
A l’enquesta se’ls pregunta si 
els agradaria tenir un telèfon 
mòbil i saber-lo utilitzar per 

estar en contacte amb les per-
sones estimades i si veurien bé 
que un cop per setmana una 
persona jove del municipi els 
visités per ensenyar-los com 
funciona.
Per l’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, “l’objectiu és que tots 
els veïns, independentment 
de l’edat que tinguin, puguin 
estar permanentment connec-
tats amb les persones del seu 
entorn, amics i familiars, que 
ningú no es trobi sol o aïllat i 
que tothom tingui accés a les 
noves tecnologies, bàsiques en 
temps de confinament”. Tot i 
que la fase més estricta de con-
finament ja ha passat, Serra 
afegeix que “cal estar preparats 
per si es torna a produir una 
situació similar”.

L’Ajuntament de Castellolí formarà les 
persones grans en l’ús del mòbil
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PIERA / LA VEU 

La deixalleria munici-
pal reprèn el seu hora-
ri habitual a partir del 

dimarts dia 19 de maig.  El 
servei s’oferirà de dimarts a 
divendres de 10 a 14 hores i 
també de 16 a 20 hores. Els 
dissabtes també es mantindrà 
operatiu de 10 a 14 hores.
Això sí, es mantindran les me-
sures establertes per a garantir 
la seguretat dels treballadors i 
treballadores i de les persones 
usuàries: caldrà mantenir el 
torn d’espera fora del recinte, 
utilitzar obligatòriament mas-
careta i guants, mantenir una  

distància de seguretat de dos 
metres i seguir estrictament 
les indicacions del personal de 
la deixalleria. 
Al mateix temps, es recor-
da a la ciutadania que cal fer 
una gestió correcta dels resi-
dus durant el confinament. 
Els guants de làtex o nitril, les 
mascaretes i altres productes 
similars d’higiene han de di-
positar-se en el contenidor de 
la «resta» (gris); cal extremar 
la neteja i no deixar residus 
al carrer fora de l’horari esta-
blert pel sistema de recollida; 
i és important rentar-se bé les 
mans abans i després de fer el 
lliurament dels residus.

La deixalleria torna a 
obrir en el seu horari 
habitual

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Pie-
ra ha activat un nou 
web municipal on es 

pot trobar informació rela-
cionada amb els comerços 
de la vila. El portal https://
comerc.viladepiera.cat/ està 
adaptat per a accedir-hi a tra-
vés del telèfon mòbil i ofereix 
un directori en el qual es pot 
consultar quin tipus de co-
merços hi ha a la vila, quins 
productes o serveis oferei-

Engega un directori d’empreses i 
establiments de la vila

xen, si tenen o no botiga en 
línia o si fan repartiment a 
domicili. Actualment, inclou 
una cinquantena d’establi-
ments locals que apareixen 
localitzats en un mapa i que 
també es poden trobar fent 
ús del cercador. 
Des del consistori es convida 
totes les empreses i comerços 
de Piera a donar-se d’alta en 
aquest portal i incorporar-se 
a aquesta guia, que pretén 
posar a l’abast dels veïns i 
veïnes tota la oferta comer-

cial de la vila. Per a fer-ho, 
només cal que emplenin el 
formulari que trobaran pre-
ment en l’opció ‘Alta em-
presa’ ubicada en la capçale-
ra del web. Només cal afegir 
les dades que es considerin 
adients, explicar els produc-
tes i serveis que s’ofereixen i, 
si es vol, una foto o logotip 
de l’establiment. 
Aquesta és només una de les 
mesures que s’han posat en 
marxa des de l’Ajuntament 
de Piera amb la voluntat de 
fomentar el comerç de pro-
ximitat i donar suport als 
petits negocis que s’han vist 
afectats per la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19. 
El consistori també treballa 
en la convocatòria d’una lí-
nia d’ajuts per a minimitzar 
la disminució dels ingressos 
de les empreses i comerços 
locals durant l’estat d’alarma.

PIERA / LA VEU 

L ’Obra Social La Cai-
xa, amb la tramitació 
de l’Ajuntament, ha 

fet una donació de 5.000 
euros destinats al Banc 
d’Aliments de Piera per aju-
dar les famílies més afec-
tades per la crisi sanitària, 
social i econòmica que està 

provocant la COVID-19.
Des del consistori pierenc 
volen agrair aquesta apor-
tació a la fundació i, al ma-
teix temps, posar en valor 
la tasca que realitza Càritas 
amb el banc d’aliments du-
rant tot l’any i que permet 
garantir les necessitats bà-
siques a les famílies sense 
recursos de la vila.

Donació de l’Obra Social 
La Caixa per al banc 
d’aliments

LA TORRE DE C / LA VEU 

L’Ajuntament de La Tor-
re de Claramunt ha in-
crementat les mesures 

econòmiques que ja va iniciar 
durant el mes de març, coin-
cidint amb del decret de l’Es-
tat d’Alarma i que en el darrer 
període han donat suport a la 
ciutadania, petit comerç local 
i empreses, amb un total de 
47.100 euros en ajuts i acci-
ons municipals.
Des del consistori s’ha in-
crementat la despesa d’ajuts 
puntuals de caràcter social 
en 24.100 euros, ampliant 
les targetes moneder (nom-
bre d’usuaris de targetes i/o 
quantitat d’euros per targeta 
i/o ampliació ús mensual?) i 
abastint el banc d’aliments da-
vant un possible increment de 
demanda per part de famílies 
en situació de risc social du-
rant els propers mesos.
S’ha obert una línia de con-
tractació per a autònoms 
locals per sostenir el teixit 
professional del municipi, 
per desenvolupar tasques 
de manteniment de vies, 
infraestructures munici-
pals i jardins per valor de 
10.000 euros.
Tots els comerços locals 

afectats per l’obligació de 
tancar davant el decret de 
l’Estat d’Alarma se’ls hi ha 
abonat la taxa de Residus sò-
lids Urbans (RSU). En total, 
s’hi han destinat 3.000 euros. 
La línia d’ajuts al petit comerç 
s’ha ampliat amb la creació 
d’un fons de subvencions de 
10.000 euros per fer front al 
període d’inactivitat provocat 
per l’emergència sanitària.
Des de l’ajuntament també es 
recorda que tant l’RSU com 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI), d’acord amb allò per-
mès per l’Organisme de Ges-

tió Tributària de la Diputació 
de Barcelona s’han aplaçat 
fins al mes de setembre, per 
reduir la pressió fiscal a fa-
mílies, autònoms i empreses. 
També s’amplien els terminis 
per als seus aplaçaments.
Finalment, des del consisto-
ri es garanteix el pagament a 
proveïdors de béns i serveis 
de l’ajuntament de la Torre de 
Claramunt a un màxim de 30 
dies, reduint el temps de co-
brament per part d’empreses i 
professionals, oferint-los una 
major capacitat de tresoreria 
en menys temps.

La Torre de Claramunt estima una 
despesa econòmica anual de 84.500€ 
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STA COLOMA /MARC VERGÉS 

Seguint amb les entrevis-
tes que La Veu de l’Ano-
ia ha anat fent durant les 

darreres setmanes als alcaldes 
dels principals municipis de 
la comarca, acabem aquesta 
ronda entrevistant a l’alcalde 
de Santa Coloma de Queralt, 
Ramon Mullerat. Tot i no for-
mar part de l’Anoia, les vin-
cles d’aquest municipi amb la 
comarca són molt grans. Tant 
és així, que mentre la resta de 
la província de Tarragona, a 
la qual pertanyen, entrava en 
fase 1 fa dues setmanes, Santa 
Coloma i la resta de la Baixa 
Segarra no hi ha entrat fins el 
passat dilluns, al formar part 
de la regió sanitària de la Ca-
talunya Central. En parlem 
amb l’alcalde.

Com s’està portant el confi-
nament en el vostre munici-
pi? Aquesta era la primera 
setmana en fase 1. S’ha no-
tat?
Santa Coloma és un poble pe-
tit i com a tal, l’afectació als 
veïns ha sigut poca (tret de 
la Residència, que ara sem-
bla controlat del tot). El fet 
de confinar la Conca d’Òde-
na va fer que hi hagués pocs 

afectats, i que agaféssim cons-
ciència. La gent ho ha portat 
en general bé. Ara en la fase 
1, hi ha ganes de tornar a una 
pseudo normalitat...El dilluns 
al migdia, les terrasses dels 
bars feien goig...

Heu entrat en aquesta fase 1 
una setmana més tard que la 
resta de la província de Tar-
ragona, ja que pertanyeu a 
la Regió Sanitària de la Ca-
talunya Central. Com es va 
viure al municipi aquesta 
divisió per regions sanitàri-
es?
Amb una mica de desconcert. 
Des de l’Ajuntament hem anat 
informant de tot el que hem 
pogut, però la gent està una 
mica embolicada amb tantes 
normes... Podem anar a Ber-
ga i a Vic, però no a Rocafort, 
Tarragona... És una mica irri-
sori tot plegat. Els pobles que 
toquem a límits, en aquest cas 
comarcals i provincials, sem-
pre ens toca el rebre en aques-
tes coses...

Fins a quin punt les empre-
ses i comerços han pogut co-
mençar a treballar?
L’activitat, a part dels restau-
rants i alguna botiga, s’ha anat 
reprenent esglaonadament. 

Amb cita prèvia en la fase 0, 
i ara ja sense. A poc a poc els 
comerços van obrint. Les em-
preses que havien deixat de 
treballar, moltes han reprès 
l’activitat, potser no al 100% 
però sí que van fent.. A Santa 
Coloma es van presentar 30 
i escaigs ERTOs, que afec-
taven uns 150 treballadors. 
 
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?

Empitjoraran els casos que 
ja eren vulnerables i cal-
drà veure si tothom pot re-
prendre l’activitat que feia, 
o hi haurà empreses que 
plegaran i això afectarà a 
més personal. Estem al cas 
dels casos que coneixem i 
ho treballem conjuntament 
amb al Consell Comarcal. 
 
A nivell d’impostos i taxes, 
ja heu decidit què fareu?
En els negocis que han tan-
cat del tot, se’ls resquitarà la 
part proporcional de les es-
combraries. En les taxes de 
les terrasses dels bars, tam-
bé se’ls bonificarà. Hem de 
quadrar de quina manera ho 
gestionem, a nivell legal. Els 
impostos tipus IBI, IAE, ma-
triculació, i d’altres, que ens 
els gestiona Base, s’han re-
tardat quasi dos mesos tots. 
També als negocis, a nivell 
elèctric, se’ls va oferir que 
poguessin baixar potència i 
posar el comptador a zero els 
dies que tinguessin tancat, ja 
que tenim Comercialitzadora 
i Distribuïdora municipals.  
 
Modificareu el pressupost 
municipal per adequar-lo a 
la nova situació que tindrem 
quan s’aixequi el confina-
ment? Com ho plantejareu?
Dels pressupostos, sempre 

es fa un ajust per quadrar 
actuacions i números. Això 
habitualment es feia a l’octu-
bre. Caldrà veure si ho hem 
d’avançar i veure com acaba 
tot, per saber com estem i 
on som. S’ha demanat a l’es-
tat espanyol que flexibilitzi la 
llei del sostre de la despesa, 
i del romanent de tresoreria, 
per poder tenir més marge...
de moment, paper mullat 
 
De quina manera creieu que 
Generalitat, Diputació o Es-
tat poden ajudar als petits 
municipis com el vostre? De 
moment, esteu satisfets?
Teòricament han tramitat 
molt ràpid els expedients,...
però dona la sensació que tot 
i així, tot arriba molt lent. No-
saltres hem informat de totes 
les ajudes que ens han noti-
ficat. Ens consta que petits 
comerços s’hi han acollit... 
Moltes han anat directes. 
Qualsevol cosa que ens toqui 
tramitar a nosaltres, aquí es-
tem per servir als colomins i 
colomines.
Si estem satisfets? Tant l’es-
tat com la Generalitat, són 
molt grans i qualsevol can-
vi sobrevingut necessita 
els seu temps. Els mecanis-
mes són lents i farragosos. 
La Diputació crec que és 
més àgil en aquest sentit. 

Entrevista a Ramon Mullerat, alcalde de Santa Coloma de Queralt

“Els pobles que toquem frontera, en aquest cas comarcals i 
provincials, sempre ens toca el rebre amb aquestes coses”

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
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 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com
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www.senagua.cat
POUS i MINES
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El grup empresarial OK 
Group inverteix en la 
instal·lació de 43 hec-

tàrees de la zona industrial 
nord de Dusfort, al terme 
municipal de Calonge de Se-
garra.
OK Group, especialitzat en 
mobilitat i turisme, preveu 
desenvolupar la seva activitat 
logística i d’emmagatzemat-
ge de vehicles com a primer 
pas per assolir el seu objectiu 
final de posar en marxa una 
fàbrica de reacondiciona-
ment de vehicles. La instal·la-
ció compta amb 110.000 m² 
de sòl industrial, dels quals 
40.000m² estan coberts i 
1.500 m² d’oficina.
Pel grup empresarial OK 
Group es tracta d’un gran 
projecte estratègic amb el 
qual pretén assolir la màxima 
eficiència en tots els produc-

Reactivació del sector industrial de 
Dusfort

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Comencen les obres de la 
portada d’aigua a Can 
Rovira de l’Estela. Un 

projecte fruit de l’esforç de go-
verns diferents que, finalment, 
veu la llum. La previsió és que 
les obres estiguin enllestides en 
6 mesos. L’últim tràmit serà la 
càrrega de l’escomesa elèctrica 
que ha de permetre accionar 
els motors que bombejaran 
l’aigua des del dipòsit de Can 

Térmens.
El Departament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola i la companyia 
CEMSA Catalana d’Explotaci-
ons i Manteniments, SL, infor-
men que el des d’aquest 18 de 
maig de 2020 s’inicien, final-
ment, les obres i els treballs de 
portada d’aigües a la urbanitza-
ció de Can Rovira de l’Estela.
Segons les previsions del pro-
jecte, les obres tindran una du-
rada aproximada de 6 mesos.

Portada d’aigua a Can 
Rovira de l’Estela

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A finals del 2018, el des-
plegament de fibra 
òptica soterrada va 

arribar a l’entrada dels Hos-
talets de Pierola en el marc 
d’una operació conjunta en-
tre el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, formalitzada 
pel conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pú-
blica, Jordi Puigneró, i l’ales-
hores president de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc 
Castells.
El pacte implicava a les dues 
administracions, l’una en 
instal·lar el cable de fibra 
òptica i assumir el manteni-
ment, i l’altra en cedir totes 
les carreteres la seva titula-
ritat, com la BV-2243 (Car-
retera Piera- Els Hostalets), 
per incorporar dins de la 
cuneta de formigó la infra-
estructura per a la fibra òp-
tica aprofitant projectes de 
conservació i millora de la 
seguretat en les carreteres. 
L’actuació s’identifica fàcil-
ment amb una línia color 
blau gravada a la superfície.

Dins la xarxa soterrada als 
vorals de les carreteres s’hi va 
executar una secció de 4 tri-
tubs de 20 mm. Als extrems 
s’hi van preveure la instal·la-
ció d’arquetes per enllaçar la 
xarxa fins a les entrades dels 
nuclis i, d’aquests, fins als ha-
bitatges i empreses de la po-
blació.
La primera fase de desplega-
ment de fibra òptica, inicia-
da ara fa dos anys, va acabar 
portant la fibra òptica a 56 
municipis de la demarcació 

de Barcelona amb una in-
versió global de 18,9 milions 
d’euros. A l’Anoia, els treballs 
han anat des de l’eix troncal 
de la C-25, resseguint les car-
reteres locals de titularitat de 
la Diputació de les poblacions 
beneficiàries, com els Hosta-
lets de Pierola.

Desplegament dins del nucli
El passat mes de gener, el re-
gidor d’Urbanisme i d’Obres 
i Serveis, Jordi Parcerisas, 
va signar la llicència d’obres 

Desplegament de la fibra òptica al nucli urbà 
dels Hostalets de Pierola

que va presentar la compa-
nyia encarregada de prolon-
gar la xarxa bàsica que ha de 
conduir la fibra òptica des de 
l’entrada de la població fins 
a l’Ajuntament, a través de 
l’Avinguda dels Hostalets de 
Pierola, el carrer Sant Antoni 
i el carrer Isidre Vallès.
L’execució de l’obra estava 
prevista pels volts de Setma-
na Santa, però la crisi de la 
Covid-19 ha demorat el seu 
inici fins al 18 de maig. Du-
rant aquesta setmana s’han 

efectuats els marcatges sobre 
la calçada afectada.
Caldrà obrir els laterals dels 
carrers afectats amb una radi-
al, excavar una rasa d’uns 30 
centímetres, soterrar el tub 
de fibra, formigonar de nou 
i senyalitzar. El projecte pre-
veu instal·lar diversos nodes 
de connexió que permetran 
portar la fibra als usuaris a 
través de múltiples opera-
dors, els quals hauran de sol-
licitar un PDI (punt d’inter-
connexió) a l’Ajuntament.
Un cop finalitzada aquesta 
fase, els usuaris que vulguin 
connectar-se a la fibra òptica 
de gran velocitat s’hauran de 
dirigir al seu operador que és 
qui, en última instància, po-
drà garantir el servei.
Cal recordar que actualment 
un sol operador ofereix fibra 
òptica al nostre municipi i 
amb unes prestacions que no 
sempre resulten del tot efica-
ces. Aquest projecte preveu, 
precisament, acostar la fibra 
en zones on no hi arribava o 
bé, com en el cas dels Hosta-
lets de Pierola, donar llicèn-
cia a altres companyies per 
explotar-ne el servei i, per 
tant, fomentar la competèn-
cia i la millora de prestacions.

tes i serveis de mobilitat que 
ofereixen. OK Group, amb 
una facturació superior a 350 
milions d’euros l’any 2019, 
està present a Espanya, Por-
tugal, Itàlia i se situa entre les 
empreses europees amb ma-
jor projecció dins del sector 

de la mobilitat.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra valora positivament 
l’arribada d’OK Group a Ca-
longe de Segarra ja que afa-
vorirà el desenvolupament 
industrial i econòmic del mu-
nicipi i la comarca.



MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Igual que en la resta d’es-
ports, la continuïtat a 
curt i mig termini pinta 

malament en el del motor per 
l’efecte del Covid-19.
Ja sigui a les dues com a les 
quatre rodes, moltes proves 
han estat cancel·lades, mentre 
que altres han estat pospo-
sades pels darrers mesos de 
l’any, que ja veurem si es po-
dran disputar.
A l’Anoia serà difícil poder 
veure alguna prova, en tot 
cas seria cap a finals d’any al 
Parcmotor de Castellolí, per la 
seva amplitud, per ser més fà-
cil controlar al públic, que de 

fet i malauradament ja ha estat 
escàs en les carreres disputa-
des des de la seva inauguració
A nivell general, tant a la F1 
com a MotoGP està previst 
que facin les carreres amb els 
circuits sense espectadors, es 
podran seguir per televisió 
però no serà pas el mateix amb 
els recintes buits. Fins i tots els 
pilots per molt casc que portin 
notaran a faltar l’escalf  dels se-
guidors.
I els que sí patiran i de valent 
seran els ral·lis, doncs per con-
trolar al públic faria falta molt 
personal per controlar les dis-
tàncies de seguretat no ja a la 
vora del tram, sinó entre les 
persones. La multitud d’espec-

tadors, com es veu a la foto, ja 
no serà possible.
I si amb el factor sanitari Co-
vid-19 no hi ha prou, cal tenir 
en compte el tema econòmic, 
ja que tant patrocinadors de 
les proves com dels mateixos 
pilots hauran tancat els seus 
negocis i altres s’ho miraran 
molt abans de patrocinar pro-
ves esportives, així com també 
als pilots.
Entre el tema sanitari del Co-
vid-19 i el tema econòmic, 
tant de bo no sigui així, però 
enguany es pot donar per per-
dut, o quasi, les proves amb 
puntuabilitat pels campionats 
catalans. I molt complicat es 
presenta el 2021.

Sense públic no serà, ni de bon tros, 
el mateix
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ESPORTS / LA VEU 

L’Igualada Rigat se-
gueix renovant el bloc 
d’aquesta última tem-

porada per la propera cam-
panya, i ha anunciat 3 noves 
amplicacions de contracte en 
la darrera setmana.
Elagi Deitg renova el seu con-
tacte amb l’Igualada Rigat i 
defensarà la porteria iguala-
dina fins, almenys, el mes de 
juny de 2021.
El porter es va formar a les 
categories inferiors del Club 
Patí Vic. Detig, de 28 anys, 
complirà l’any vinent la seva 
novena temporada amb 
l’Igualada Rigat. Va arribar 
l’any 2012 al club arlequinat 
en qualitat de cedit des del 

CP Vic i a partir de l’any se-
güent, ha defensat la porteria 
de l’Igualada Rigat com a ju-
gador igualadí a tots els efec-
tes.
El davanter Sergi Pla ha fet 
efectiva la clàusula d’1+1 del 
contracte que el vinculava 
amb l’Igualada Rigat i per 
tant, seguirà a les files del 
primer equip arlequinat un 
any més. D’aquesta manera, 
Pla complirà la seva novena 
temporada al club. Pla ha es-
tat el segon màxim golejador 
de l’equip aquesta temporada 
amb 17 gols, només per sota 
de Jordi Méndez. Amb 17 
dianes, el jugador de Vic ha 
‘acabat’ aquesta atípica tem-
porada dins del top 20 de 
màxims anotadors del cam-

pionat.
Sergi Pla, de 33 anys, va arri-
bar a l’Igualada la temporada 
2012-2013, procedent del CP 
Vic. Al llarg de les últimes 
vuit temporades, el davanter 
osonenc ha anotat més de 
100 gols amb la samarreta ar-
lequinada a l’OK Lliga, amb 
una mitjana de més de 18 gols 
anotats per temporada. 
I finalment, Bernat Yeste 
també renova amb l’Igualada 
Rigat i es converteix en la vui-
tena renovació de l’Igualada 
2020-2021. El jugador, de no-
més 19 anys, ha firmat aquest 
any la seva primera tempora-
da com a membre del primer 
equip a tots els efectes, tot 
i que va debutar a l’OK Lli-
ga la temporada anterior, la 

2018-2019. Bernat Yeste ha 
completat tota la seva carrera 
esportiva a l’Igualada Rigat i 
demostra, de nou, la impor-
tància de la cantera al club. 
Amb la renovació aquestes 
tres renovacions, la confecció 

de l’Igualada Rigat 2020-201 
es consolida a un ritme mete-
òric. La continuïtat de Deitg, 
Pla i Yeste es suma a la de Ro-
ger Bars, César Vives, Marc 
Palau, Ton Baliu i el tècnic 
Francesc Linares.

Elagi Deitg, Sergi Pla i Bernat Yeste també renoven una 
temporada més amb l’Igualada Rigat



Montbui creix amb els “pisos de Mossèn Còdol” 
i la Hispano Igualadina compleix 50 anys
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Pisos “de mossèn Còdol” a Montbui, a finals dels anys seixanta. Arxiu Mpal. Montbui.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

A finals de la dècada dels 
seixanta, la immigra-
ció interna d’Espanya, 

procedent sobretot de comu-
nitats del sud com Andalusia, 
Extremadura i Múrcia, sobre-
tot, va fer créixer de forma ex-
ponencial les ciutats i provín-
cies més poblades de l’Estat, 
especialment Barcelona, Ma-
drid, Bilbao i València. En el 
cas de l’Anoia, a Igualada i en 
els municipis de voltant les no-
ves oportunitats en les indús-
tries del tèxtil i els curtits, i la 
construcció, van captivar mol-
ta mà d’obra. Això va provocar 
el creixement de nous barris. 
Un dels casos més significatius 
es va viure a Montbui, amb 
l’aparició dels “pisos de Mos-
sèn Còdol”, o també dits “blocs 
dels capellans”.
Efectivament, Mn. Josep Cò-
dol, que va arribar el 1965 a 
l’església de Fàtima -acabada 
d’estrenar, com la del barri de 
Montserrat-, va ser un gran 
impulsor de nous habitatges 
per als obrers arribats d’altres 
punts d’Espanya, i per a cons-
truir-los es valia de préstecs 
bancaris i de diners de mece-
nes igualadins. Els obrers so-
vint creaven al seu torn coope-
ratives per a adquirir els pisos. 
L’arquitecte municipal d’Igua-

1966 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

lada Joan Bassegoda va ser 
l’encarregat de projectar moltes 
de les obres que impulsava el 
mossèn. A Montbui s’hi va ai-
xecar una filera de blocs de pi-
sos -de color blanc- que de se-
guida es van fer molt populars i 
donaven una nova imatge, ben 
a prop de la riera de l’Anoia. 
Hi vivien prop de 250 famílies, 
en un tram de poc més de 200 
metres de longitud. Era l’inici 
del que, aviat, constituiria el 
barri de Sant Maure. L’any 1970 
ja hi vivien 5.000 persones, i a 
finals d’aquella dècada, vuit 
mil! Això sí, sense a prou feines 
serveis bàsics per a tanta gent. 
D’aquí els profunds canvis que 
ha patit aquest municipi amb la 
recuperació de la democràcia, 
nogensmenys el que es mereix 

qualsevol població.  
El 1966 també es van complir 
50 anys de “la Hispano Iguala-
dina”.
Abans de 1847 (aproximada-
ment) ja existia un servei de 
carruatges i diligències que 
unia Barcelona amb Igualada, 
integrat inicialment per diver-
sos particulars units i que es 
coneixia amb el nom de Di-
ligències Igualadines. Cap a 
l’any 1865 es va constituir Di-
ligències Mallet i Cia. que va 
agrupar a gran part d’aquests 
transportistes, encara que el 
servei es seguia coneixent el 
mateix nom. El 1910 seguien 
en servei.
Abans de 1914 La Hispano 
Igualadina ja funcionava com 
a empresa de transport a Igua-
lada. El seu negoci era exclusi-
vament de Taxis. El nom d’His-
pano ho apliquen, per aquell 
temps, donada la similitud de 
nom amb la llavors florent in-
dústria automobilista Hispano 
Suïssa.
El 1914 La Hispano Igualadi-
na ja realitzava la línia Igua-
lada-Sta. Coloma de Queralt, 

però havia de fer-ho en precari 
ja que en l’octubre de 1915 va 
sol·licitar l’oportuna autoritza-
ció. Encara que algunes fonts 
afirmen que La Hispano Igua-
ladina es va fundar el 1916, hi 
ha anotacions sobre la venda 
de dos cotxes Hispano Suïssa 
de 15/20 HP a aquesta empresa 
per fer servei a la línia Iguala-
da-Sta. Coloma de Queralt.
Des de llavors, la companyia, 
ha anat incrementant la seva 

àrea d’influència a l’adquirir 
concessions per al transport de 
viatgers entre diverses locali-
tats de Catalunya (Tarragona, 
Martorell, Vilafranca de Pene-
dès ...). Així fins arribar a l’any 
2009, data en què La Hispa-
no Igualadina passa a formar 
part de la companyia gallega 
Monbus, l’empresa de trans-
port de viatgers per carretera 
més important d’Espanya.

Anuncis de la premsa local, de 1966.
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SÈRIES/ MARC VERGÉS 

El passat 8 de maig s’es-
trenava a Netflix la sè-
rie Valeria, protagonit-

zada per l’actriu igualadina 
Diana Gómez. La sèrie es pot 
veure a 190 països i en alguns 
d’ells com Espanya, Argentina, 
França, Turquia o Romania, 
s’ha col·locat com la més vista 
de la plataforma. N’hem par-
lat durant una estona amb la 
Diana Gómez.

T’esperaves la rebuda que ha 
tingut la sèrie?
No m’ho esperava, no m’espe-
rava que tingués un impacte 
d’aquestes dimensions. Sí que 
és cert que comptàvem que els 
lectors dels llibres, que n’eren 
molts, segurament es mirarien 
la sèrie, però no m’imaginava 
pas això.

Ara parlaves que esperàveu 
que molts dels lectors de la 
saga, miressin la sèrie. Hi 
trobaran el mateix o és força 
diferent?
Es trobaran una adaptació 
lliure. Jo els diria que no es-
perin trobar exactament tra-
ma per trama. Això sí, l’essèn-
cia dels personatges sí que es 
manté. De fet, entre l’estrena 
del primer llibre i l’estrena de 
la sèrie han passat 7 anys, així 
que la sèrie s’ha intentat actu-
alitzar i hi ha coses que han 
canviat una mica.

Ha col·laborat d’alguna ma-
nera l’autora de la saga de 
llibres?
Sí, l’Elisabet Benavent ha es-
tat assessorant en tot el procés 
creatiu. Això a nosaltres ens 
va donar molta tranquil·litat, 
pel fet que l’autora dels llibres 
estigués d’acord en tot allò que 
s’anava fent.

Quin creus que és el secret de 
l’èxit? Què fa que estigui sent 
tan vista a tot el món?
Crec que són personatges molt 
naturals, que tenen conflictes 
pels quals tothom hi pot pas-
sar en algun moment o altre 
de la seva vida. I si no hi pas-
sa ell o ella, segur que coneix 
algú que es troba en situacions 
semblants a les que es troben 
les personatges de la sèrie. Els 
personatges no són perfectes.

“Els personatges són 
molt naturals, tenen 
conflictes pels quals 

tothom hi pot passar un 
moment o altre”

“No m’imaginava l’impacte que està tenint Valeria”
Diana Gómez, actriu igualadina protagonista l’última sèrie d’èxit de Netflix

“Estic agraint molt viu-
re aquesta estrena des 
de casa. Quan obro les 
xarxes socials, veig la 
dimensió que ha aga-

fat, però sinó, estic molt 
tranquil·la”

a fer al desembre, jo hi vaig ar-
ribar per allà al febrer. Després 
de fer el primer càsting, vaig 
començar a fer moltes proves 
de Valeria i va arribar un punt 
que vaig començar a pensar 
que potser em veien per fer de 
protagonista. Però a mi matei-
xa em deia que no podia ser, 
que em veiessin de ‘prota’, així 
que estava molt tranquil·la, 
vaig anar passant fases i al fi-
nal sí que em van agafar per 
fer el paper de Valeria.

Consideres que és el paper 
més important de la teva car-
rera?
A nivell de dimensió ha estat 
un dels més importants, sens 
dubte. Per ser la protagonista, 
les hores de rodatge, etc. No sé 
si ha estat el més difícil que he 
fet, però a nivell de visibilitat 
sí que noto que és el que més 
me n’està donant.

Amb aquestes circumstàn-
cies excepcionals que estem 
vivint no t’han pogut parar 
gaire pel carrer…
No m’ha passat encara, i he de 
dir que estic agraint molt viure 
aquesta estrena des de casa. És 
cert que quan obro les xarxes 
socials puc veure la dimensió 
que ha agafat tot plegat, però 
si no ho obro estic tan tran-
quil·la. I la veritat és que ho 
prefereixo així.

Durant aquest confinament 
també t’hem vist a La Casa 
de Papel, una altra de les sè-
ries espanyoles d’èxit.
Sí, tot i ser un paper més petit, 
l’impacte també va ser molt 

gran. Amics de Londres, on 
vaig estar vivint uns mesos, 
em van escriure dient que 
m’havien vist. També gent de 
l’escola que feia molt temps 
que no veia.

Hem parlat de dues sèries. És 
on més còmode t’estàs sen-
tint ara mateix com a actriu, 
fent sèries?
M’agraden tots els formats. 
Tinc moltes ganes de fer cine-
ma, per exemple, que fa molts 
anys que no en faig. Però ara 
mateix on hi ha més oferta de 
treball és a les sèries. Hi ha 
moltes plataformes que estant 
apostant molt per aquest for-
mat. A més, ara en parlàvem, 
sèries com La Casa de Papel 
han fet que les sèries espanyo-
les estiguin millor vistes i es 
puguin exportar més.

Ara està tot parat, però tenies 
algun projecte entre mans?
En tenia un ara al maig, està-
vem a punt de començar a ro-
dar. Però amb tot el que està 
passant, tot és incertesa i es-
tem esperant novetats.

El món cultural també 
se n’està ressentint molt 
d’aquesta crisi. Com estàs ve-

ient la gestió política que se 
n’està fent?
Crec que les mesures del go-
vern estan força mal explica-
des. Hi ha hagut molt males-
tar amb les ajudes anunciades 
per actors i actrius. En primer 
lloc, perquè es deixava de ban-
da a tots els tècnics, que també 
són imprescindibles, i després 
perquè donaven molt poc 
marge per demanar aquestes 
ajudes.
Més enllà de la cultura, molts 
altres sectors ho estan passant 
malament, però és curiós que 
durant el confinament el con-
sum de cultura ha estat enor-
me, però en molts casos ha 
estat gratuïta, i s’ha d’educar 
molt més per ensenyar que la 
cultura no és gratis.

Haurà de canviar la manera 
de treballar, també per vosal-
tres, no?
Ja veurem com podrem rodar 
sèries i pel·lícules. Hi ha certes 
mesures que s’estan intentant 
implementar, però depèn del 
projecte es poden seguir mi-
llor o pitjor. Hem de ser crea-
tius per trobar alternatives.

Per acabar, com a igualadina, 
com vas viure el confinament 
de la Conca d’Òdena?
Jo visc fora de la Conca, però al 
principi vaig viure el confina-
ment amb molta angoixa, per-
què no tenia molt clar què su-
posava. Pensava que podia ser 
una bona decisió però quan ve-
ies que en altres llocs de l’Estat 
no ho feien, em sulfurava molt. 
Per sort, el meu cercle d’amics i 
família han estat tots bé.

També és una sèrie que en-
ganxa molt, m’ha sorprès que 
hi ha molta gent que se l’està 
polint amb un o dos dies.

Com és la Valeria?
És una noia de 30 anys que 
està en un moment de crisi 
personal en molts sentits. Una 
noia que segurament es sent 
com molta gent de la nostra 
generació, que arribes als 30 
i no tens una estabilitat que 
creies que havies de tenir en 
aquest món que ens han pro-
mès. Està en un moment vital 
en què s’adona que la vida no 
és allò que t’havien promès.

Què és el que més t’agrada 
del personatge que interpre-
tes?
M’agrada que sigui una noia 
una mica maldestra, tot i que 
ho intenta tapar, això la fa tro-
bar-se en situacions que a ve-
gades no busca. També aquest 
humor intel·ligent que té, que 
és una persona molt transpa-
rent, que no té cap filtre.

I el que menys?
Aquest parlar sense pensar 
a vegades la fa semblar una 
mica superficial, però crec que 
també és una cosa que m’agra-
da, perquè ens mostra que no 
és perfecta. Quan t’enamo-
res d’algú, ho fas amb tot, i jo 
m’he enamorat de la Valeria 
també amb els seus defectes.

Pregunta obligada després 
de veure l’èxit que ha tingut 
aquesta estrena. Hi haurà se-
gona temporada?
No ho sabem, tant de bo! Per 
com acaba la primera pot ha-
ver-hi segona temporada. Ara 
també estem en una situació 
complicada, així que si s’aca-
bés fent, no tinc ni idea de 
com ni quan es faria. És una 
incertesa ara mateix.

Com va ser el teu procés per 
entrar al càsting de la sèrie?
Jo vaig arribar una mica tard 
al càsting. Si es van començar 
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CINEMA / RAMON ROBERT 

Les primeres projeccions 
de cinema a Igualada es 
van fer a finals del segle 

XIX. La publicació La Semana 
de Igualada, en una edició de 
l’estiu de 1899, indica que la 
primera projecció tindrà lloc 
el dia 9 de juliol d’aquell any, 
a la plaça de la Creu. Abans 
de l’exhibició d’imatges en 
moviment, a Igualada només 
s’hi havien vist projeccions 
fotogràfiques fixes, que eren 
comentades pels firaires pas-
savolants.
En el mateix article s’hi diu 
que les projeccions amb el  
cinematògraf poden estar re-
nyides amb la bona moral. 
S’hi llegeix el següent: “Dí-
cese que en el Cinematógrafo 
que se exhibe en la Plaza de la 
Cruz se presenta algun cuadro 
que no está muy conforme con 
la moral. No sabemos si tales 
habladurias son ciertas o no, 
peró para el caso de que algo 
hubiera en ellas de verdad, lla-
mamos la atención de los que 
tales cuadros exhiben para 
que los substituyan por otros 
más conformes con lo cual al 
par que dejarán bien sentado 
su nombre, alcanzarán mayor 
provecho ya que no mediando 
legítimo escrúpulo podrá todo 
el vecindario admirar este nu-
evo adelanto que con justícia 
llama la atención”. 
Més endavant, algunes enti-
tats igualadines van començar 
a oferir sessions de cinema 
en els seus locals. Per la Festa 
Major de l’any 1905, el “set-
manari autonomista” Pàtria 
feia esment de les projeccions 
al Centre Catòlic: “A les nou, 
gran concert vocal i extraor-

dinària sessió cinematogrà-
fica, acabant amb un Castell 
de focs”.  La publicació Some-
tent, “portaveu de la comarca 
igualadina”, anunciava en la 
seva edició del 7 d’octubre del 
mateix any: “Amb èxit extra-
ordinari ve funcionant el cine-
matògraf del Centre Catòlic 
d’Obrers”.
A l’Ateneu Igualadí ja es ve-
nien fent projeccions des de 
l’any 1902. A l’estiu de 1905 
van estrenar “el Gran Cine-
matógrafo Moderno, movido 
por motor eléctrico”. Mesos 
més tard, a l’abril de 1906, la 
revista mensual El Ateneo do-
nava la següent informació: 
“Continuen sent visitades, 
amb molta animació, les sessi-
ons que el cinematògraf San-
juan ve fent tots els  festius al 
nostre saló-teatre. Fa uns dies, 
alternant amb les sessions 

cinematogràfiques, es va do-
nar a conèixer al nostre públic 
el ventricle senyor Martí amb 
la seva família d’autòmats”. 
Aquell mateix any 1906, el 
periòdic Sometent va advertir 
als seus lectors que a l’Ateneu 
s’hi havien exhibit “algunes 
pel·lícules bastant immorals”. 
El 1907, el preu de la l’entrada 
era 0’40 pessetes la preferen-
cial, 0’20 pessetes la general i 
0’10 pessetes la infantil.
A l’estiu de 1905, als jardins 
del Cercle Mercantil, van 
començar-se a fer sessions 
de cinema, amb la inaugu-
ració d’un cinematògraf de 
la marca Pathè Frères. Més 
endavant, al 1909, Sometent 
tornava a criticar les projec-
cions: “D’algun temps ençà, 
el cinematògraf del Mercantil 
s’hi exhibeix pel·lícules ex-
cessivament immorals i in-
decents, capaces d’enrogir les 
galtes de qualsevol que tingui 
les més rudimentàries noci-
ons d’honra”.
Aquells locals, i alguns d’al-
tres, cas de la seu de Cor Vell, 
al carrer de Santa Caterina, 
van seguir fent periòdiques 
sessions de pel·lícules durant 
les dues dècades inicials del 
segle. Però la primera sala 
comercial de exhibició de 
cinema, el Mundial, no es va 
inaugurar fins a l’any1923.

Cinemes igualadins
El primer cinema d’Igualada 
va ser Mundial Cine, cons-
truït i inaugurat durant les 
festes de Pasqua de 1923. Al 
mateix passeig Verdaguer, a la 
finca del Casal, van ubicar-se 
el Centre Interparroquial, 
després anomenat cinema 
Rex, inaugurat el 1957, amb 

la sala adjunta Petit Rex. Gai-
rebé a tocar hi havia el cinema 
Moderno, inaugurat el 1934, 
i  més endavant dit Astoria, 
o Jardí Astoria, quan les pro-
jeccions eren a l’aire lliure. Als 
anys 50 també van funcionar 
com a sales (no comercials) de 
projecció de cinema el Fren-
te de Juventudes, a l’avinguda 
Balmes, i el Centre Catequís-
tic, al passeig Verdaguer can-
tonada carrer Delícies.   
A la Rambla de Sant Isidre, en 
un primer pis, a l’any 1944 va 
iniciar les projeccions el que 
seria el cinema més elegant 
de la ciutat, el Saló Rosa, que 
va tancar portes al 2011. Ja als 
anys 60, després d’una etapa 
de l’Empresa Regui, totes les 
sales de cinema, inclosos el 
Cercle Mercantil (CNT FAI 
durant la guerra i Teatro Cir-
culo Mercantil en anys de 
franquisme) i l’Ateneu Iguala-
dí (Centro Nacional durant la 
dictadura) foren gestionades 
per la Compañía Regional 
de Espectáculos, una societat 
que durant molt de temps va 
tenir de gestor a Ramon Grau, 
qui fou alcalde d’Igualada en 
el període 1971-1979.  Va ser 
ell qui va inaugurar el cinema 

Cinemes d’Igualada i l’Anoia  (part 1)
Primeres projeccions

Tarragona, al carrer Tarrago-
na, sala de gran aforament, 
que va iniciar les projeccions 
les festes de Nadal de 1967, 
estrenant-se llavors la pel·lícu-
la La Biblia. A partir del l’any 
1976, en iniciar-se el període 
de transició política, el Tar-
ragona projectaria pel·lícules 
prohibides fins llavors, cas de 
Satyricon o d’El último tango 
en Paris. Va deixar de funcio-
nar a finals dels anys 80, sent 
reconvertit en un bingo.      
A l’estiu de 1970 obriria les 
portes el gran cinema Kursal, 
que va viure anys d’esplendor, 
fins cessar les projeccions al 
2014. Llavors Igualada es va 
quedar orfe de cinemes. No se 
n’obriria cap de nou fins gaire-
bé tres anys després, el mes de 
desembre de 2016. És l’Ateneu 
Cinema, l’únic que ara mateix 
hi ha a la ciutat d’Igualada, 
amb un limitat aforament per 
a 129 espectadors. Molt lluny 
dels 1.500 seients que tenia el 
Kursal.  Això sí, la comoditat 
i la projecció són de primera. 
A causa de la Covid-19, l’Ate-
neu Cinema porta quasi tres 
mesos apagat. Esperem que 
ben aviat pugui reprendre les 
projeccions. 

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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TEATRE / LA VEU 

Avui divendres, a les 8 
del vespre, el Teatre 
Municipal Ateneu 

torna a aixecar el teló amb 
la representació presencial 
de l’obra Mort a les cunetes. 
Les condicions marcades per 
la fase 1 de desconfinament 
permeten obrir la sala, però 
amb un aforament limitat a 
30 persones. El preu de l’en-
trada serà simbòlic, de només 
5 €, per controlar l’aforament 
per mitjà de la venda en línia.
El Departament de Promoció 
Cultural també enregistra-
rà l’obra, que es podrà veure 
a través dels seus diferents 
canals: InstagramTv @cul-
turaigualada, facebook, i al 
web teatremunicipalateneu.
cat, així com també pel Canal 
Taronja. L’emissió, que es farà 
aquest diumenge, a les 18 h, 
s’emmarca en el cicle “Audito-
ri Virtual”, que l’Ajuntament 
d’Igualada ha posat en marxa 
dins del Pla de suport especí-
fic al sector cultural i als crea-
dors professionals d’Igualada 
i l’entorn local.
L’obra parteix del llibre Mort 
a les Cunetes, d’Albert Fàbre-
ga; del Diari d’un emboscat, 
de Jaume Ollé (1918-2008); 
de relats d’en Pere Guixà i de 
l’article La Capsa de fusta, 
del periodista Toni Cortès. 
El muntatge narra “La Fossa 
de Can Maçana”: l’afusella-
ment de nou republicans que 
van ser trets de la presó de 
Manresa la mitjanit del 9 de 
febrer de 1939, i la fuga d’un 
d’ells, Josep Nin, que ho va 
poder explicar. És un home-
natge a: Joan Badia, Amadeu 
Casserres, Jaume Claret, Lluís 

Fàbrega, Camil Pujol, Mauri-
ci Sivila, Josep Talleda i Juli 
Zegri, (fills de Súria i Valls 
de Torroella), que van ser as-
sassinats per les seves idees, i 
també a Teresa Mabras, “La 
Maciana” de Castellolí.
Mort a les cunetes està diri-
gida per David Pintó i inter-
pretada per Joan Valentí, amb 
música en directe de Martí 
Marsal. L’espai escènic i ves-
tuari són d’Albert Pascual, 
“Pascu”. També intervenen 
en el muntatge el tècnic Xa-
vier Amat i Thaïs Buforn, que 
s’encarrega de la fotografia, i 
cal esmentar les col·laboraci-
ons de Joaquim Aloy, Núria 
Ferran, Agustí Humet, Pepa 
Plana, Galdric Santana, Que-
ralt Soler i Montse Valentí.

Aforament controlat del te-
atre
Les persones que adquireixin 
entrades en línia, han de se-
guir un protocol de seguretat 
per accedir al teatre: hau-

ran de fer la cua respectant 
les distàncies de dos metres, 
per la qual cosa trobaran les 
marques al terra del vestíbul. 
Es recomana l’ús de masca-
reta fins que ocupin el seient 
i també en el moment de la 
sortida. També cal rentar-se 
les mans al dispensador de 
solució hidroalcohòlica a l’en-
trada del teatre.
Els espectadors han de portar 
l’entrada al mòbil o impresa 
de casa. El personal del teatre 
la validarà mantenint les me-
sures de seguretat. L’entrada i 
la sortida del local es faran de 
manera esglaonada i mante-
nint la distància de 2 metres.

El 29 de maig, VERS’Eros
El proper divendres dia 29 de 
maig, a les 8 del vespre, serà el 
torn de l’actriu i cantant igua-
ladina Maria Colom, amb 
l’obra VERS’Eros, en què ens 
convida a gaudir d’una pro-
posta poètica i musical molt 
especial. Les entrades esta-

CONTES / LA VEU 

Des de divendres 13 de març 
i cada matí a la mateixa hora 
l’escriptor capelladí Joan Pinyol 
envia un microconte propi a 
més de 200 persones per tal de 
fer més entretingut el confina-
ment. Els extreu dels seus tres 
reculls publicats (Noranta-nou 
maneres de no viure encara a 
la lluna, Micromèxics i Glops), 
de projectes en què ha partici-
par al voltant de la creació de 
microficcions (com l’art a la 
taula o microcontes del setge) 
i també d’inèdits a partir del 
tema del confinament creats 
expressament durant aquests 
dies. Gairebé des del comença-
ment d’aquesta iniciativa també 
compta amb una col·laboració 
molt singular per part de la 
Rosa Armangué, una àvia bar-
celonina de 83 anys que els il-
lustra diàriament a partir d’una 
aplicació del mòbil i amb un 
sol dit. La Rosa i el Joan no es 
coneixen personalment i va ser 
l’escriptora Pat Vila, que coordi-
na el twitter @SantJordiaCasa i 
que és neboda de la il·lustradora 
la que els va posar en contacte.
Des de fa més de 70 dies, i du-
rant els que calgui, tots dos fan 
un tàndem creatiu amb un tre-
ball que combina literatura i 
dibuix, que arriba també a llocs 
com Mèxic i Argentina, i que 
també és compartit diàriament 
a través del perfil de Facebook i 
d’Instagram (@joan_pinyol27).
No es descarta que quan tot 
això acabi el Joan Pinyol i la 
Rosa Armangué materialitzin el 
projecte en un llibre titulat Mi-
crocontes per al confinament. La 
incertesa, una més respecte de 
la pandèmia actual que patim, 
és quants textos inclourà. 

70 Microcontes per 
al confinament (de 
moment…)

El Teatre Municipal Ateneu aixeca el teló de manera 
presencial, amb l’obra “Mort a les Cunetes”

ran a la venda també a partir 
d’aquest dimecres.
Aquest muntatge és un re-
corregut per la terra fèrtil, 
fluint amb l’aigua vital, em-
briagats d’aquest aire perfu-
mat d’aromes penetrants, on 
el foc suggeridor dels gustos 
recorren la vostra llengua, 
per activar-vos el cor i sen-
tir a les entranyes la passió, 
l’amor, l’erotisme de la vida.
Per endinsar-nos en aquest 
univers i anar trencant el gel 
l’espectacle combina músi-
ca sensual de Jazz i poemes 
d’amor i eròtics que parlen 
precisament d’aquests mo-
ments fugaços i màgics entre 
copes de vi i somriures. Es 
combinen poemes d’altres 
autors com Marc Freixas, 
Anna Garcia Garay, Jaume 
Piquet,... amb un intercalat 
de cançons
de Jazz com el clàssic The days 
of wine and roses, d’Henry 
Mancini.... o amb el tema You 
go to my head, de J. Fred Coots. 
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TEATRE / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
endega un Pla de suport 
específic al sector cultu-

ral a través del qual el Depar-
tament de Promoció Cultural 
vol contribuir a superar l’espe-
cial afectació que la pandèmia 
de la Covid-19 té en aquest 
sector, que pràcticament s’ha 
vist abocat a aturar tota la seva 
activitat.
Aquest Pla de ciutat, entre 
d’altres accions, vol prioritzar 
la interlocució acompanya-
ment dels sectors culturals per 
escoltar les seves demandes. 
El document que s’ha elaborat 
és un recull de quinze mesures 
i accions impulsades des del 
Departament i que s’anirà am-
pliant des de la interlocució 
amb les entitats del sector. Per 
tant, es tracta d’un document 
viu, que anirà evolucionant en 
funció de la situació sanitària i 
les restriccions que la desesca-
lada imposi en cada moment. 
Els objectius de totes aquestes 
mesures són:

• Fer suport en xarxes socials 
i establir estratègies per man-
tenir l’essència de les activitats 
culturals del calendari festiu, 
en la forma que les autoritats 
sanitàries ho permetin en 
cada moment.
• Establir les mesures i els me-
canisme per intentar que l’im-
pacte de la crisi no provoqui 
danys irreparables en el teixit 
cultural. Flexibilitzar les sub-

vencions i establir ajudes als 
sectors més afectats.
• Fer costat al sector per a una 
represa el més ràpida possible 
de l’activitat a mesura que les 
condicions sanitàries i socials 
ho permetin.
• Establir una estratègia per 
repensar la Capitalitat de la 
Cultura Catalana d’Igualada, 
2022, com a oportunitat per 
fer d’aparador de la nostra cul-

tura, al país.
Entre les mesures que preveu 
el Pla, que s’ha elaborat te-
nint en compte les necessitats 
i propostes dels representants 
del sector cultural, n’hi ha que 
ja s’han dut a la pràctica, com 
el projecte La Mostra a Casa, 
el suport a la celebració de la 
Diada de Sant Jordi o el suport 
als creadors locals a través de 
la programació del cicle Audi-
tori Virtual de teatre, música i 
dansa, que es va estrenar diu-
menge passat.
El Pla també preveu establir la 
creació d’un campus de sessi-
ons webinars de formació en 
comunicació i digitalització 
per oferir-les gratuïtament al 
sector cultural; adaptar la ges-
tió de la convocatòria general 
de subvencions al calendari 
en què se’n pugui aixecar la 
suspensió; obrir una línia de 
subvencions i acords amb el 
sector de les empreses cul-
turals més afectades, com el 
Teatre de l’Aurora o l’Ateneu 
Igualadí, atesa la limitació 
d’aforament amb que podran 

L’Ajuntament d’Igualada impulsa un pla específic 
de suport al sector cultural

CULTURA / LA VEU 

Seguint amb la programació 
alterada el proper dilluns tin-
drem una conferencia de la 
doctora Júlia Martín; a l’en-
torn de reflexions sobre “Te-
nir cura”, conferencia que ja 
teníem prevista en la progra-
mació normal, però, donada 
la situació actual, amb la pan-
dèmia del Covid19, la Júlia 
l’ha adaptat a : “Tenir cura”, 
en temps de coronavirus.
Analitzarem diverses pers-
pectives del “tenir cura”. A 
banda de ser una necessitat 
bàsica, tenir cura té a veure, 
per exemple, amb el reconei-
xement i foment de capacitats 
en els altres, amb la justícia 
intergeneracional, amb la 
comprensió de les necessitats 
dels que ens són estranys o 
amb el fet de tractar els mem-
bres de la comunitat com a 
fins en sí. Parlarem de tot 
plegat des d’exemples que en 
trobem en la ficció.

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada reobrirà les 
portes el dilluns 25 de 

maig, de 4 a 8 de la tarda, per 
oferir el servei de préstec als 
usuaris. Des d’aquesta setma-
na, però, ja es poden fer re-
torns de documents utilitzant 
la bústia situada al costat de 
l’entrada, i també es poden sol-
licitar documents per venir a 
buscar a partir del dia 25.
La Biblioteca segueix les me-
sures de seguretat i higièni-
ques que es contemplen a la 
fase 1 del desconfinament per 
als equipaments bibliotecaris 
i està adaptant els seus espais 
per a la represa progressiva 
dels serveis: senyalització dels 
espais i nous circuits, quaran-
tena dels documents retornats 
a la bústia, etc. De moment 
només funcionarà el servei 
de préstec de documents prè-
via reserva per part l’usuari a 
través de mitjans telemàtics o 
telefònics (b.igualada.c@diba.
cat o 93 804 90 77). D’aques-
ta manera s’agilitzarà el servei 

i la Biblioteca ja tindrà a punt 
els documents quan l’usuari 
vingui. Per saber la disponi-
bilitat dels llibres es pot con-
sultar el catàleg Aladí (http://
aladi.diba.cat/) i preparar així 
la llista de peticions. També 
es podran fer consultes bibli-
ogràfiques a través del correu 
electrònic o via telefònica.
Els usuaris només podran ac-

cedir al vestíbul de la Biblio-
teca i la resta d’espais i serveis 
(consulta a sala, ordinadors 
d’ús públic, etc.) no estaran 
oberts al públic fins a fases 
posteriors. Cal que vinguin 
amb mascareta. La Biblioteca 
també està preparant tots els 
llibres adquirits que van de-
manar els usuaris a través del 
concurs de Sant Jordi que va 

Reflexions sobre 
“tenir cura” en 
temps de coronavi-
rus, amb Júlia Mar-
tín, a l’AUGA

La Biblioteca Central d’Igualada reobre el 
dilluns 25 el servei de préstec 

fer a les xarxes socials en el 
marc de la campanya d’ajut a 
les llibreries locals. Tan bon 
punt estiguin disponibles 
s’avisarà als usuaris.
L’horari especial de la Bibli-
oteca en aquesta etapa 1 del 
desconfinament serà matins 
de dimarts a divendres, de 10 
a 1, i tardes de dilluns a diven-
dres de 4 a 7.

reprendre l’activitat; dissenyar 
una edició del Mercat de Lle-
tres adaptat a les limitacions 
que estiguin fixades a final de 
setembre; reprogramar totes 
les actuacions de la temporada 
passada que sigui possible de 
companyies de teatre, música 
i dansa; establir estratègies de 
programació i gestió diferents 
per mantenir parcialment 
la programació del festival 
Anòlia; adaptar festivitats i 
activitats de cultura popular i 
tradicional, com l’arribada de 
la Flama del Canigó i la festa 
de Sant Joan; consensuar amb 
les diferents entitats la rea-
dapatació de la programació 
de la Festa Major; adaptació 
de les bases dels Premis Ciu-
tat d’Igualada; convocatò-
ria d’una proposta ampliada 
d’ajuts a projectes artístics 
locals Igual’ART; difusió de 
l’entorn web i xarxes socials 
de les col·leccions i oferir un 
programa d’exposicions i im-
pulsar l’obertura limitada del 
Museu de la Pell i de l’Arxiu 
Comarcal.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

XV anys del Concurs escolar de Dibuix infantil 
“Surt a veure els Tres Tombs”, organitzat per l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada

Una amena conversa amb Montserrat Ar-
gelich, presidenta del Gremi de Traginers, 
i Silvia Tomàs, secretària de l’entitat, és tot 

una invitació a conèixer l’origen i el per què d’un po-
pular concurs de dibuix que es va convertint en una 
fantàstica crònica visual als ulls dels alumnes de di-
ferents centres escolars igualadins, sobre la festa dels 
Tres Tombs, celebrada en honor al seu patró Sant 
Antoni Abat, cada 17 de gener.
Més enllà del mèrit cultural i de la fascinació que 
desperta el que ja és una Festa d’Interès Nacional, re-
coneguda per la Generalitat de Catalunya, a propòsit 
de la seva longevitat; l’exposició del XV Concurs de 
Dibuix infantil “Surt a veure els Tres Tombs”, pro-
moguda pel Gremi de Traginers, enguany a resultes 
de la situació derivada de la covid-19 s’ha fet pública 
a través d’una exposició virtual a la pròpia web de 
l’entitat, amb un exprés reconeixement a la notòria 
conjunció de nens i nenes, i a totes les escoles, par-
ticipants amb els seus dibuixos. El repartiment de 
premis d’aquest concurs, del 2020, es durà terme tan 
aviat com les circumstàncies ho permetin
L’origen d’aquest Concurs de Dibuix –en paraules 

d’Argelich- va ser francament atza-
rós:  va coincidir amb el període de 
la presidència de Joan Rey, concre-
tament a l’any 2006, quan un grup 
de joves filles de socis de l’entitat, les 
també sòcies Montserrat Argelich i 
Teresa Costa, entre d’altres, en tant 
que noves generacions i amb la vo-
luntat de concedir al gremi una pro-
jecció més juvenil van presentar a la 
Junta la proposta d’arribar al món de 
l’ensenyament impulsant la instaura-
ció d’un concurs de dibuix; és a dir, 
una convocatòria capaç de cohesio-
nar el valor cultural i tradicional de 
la festa amb el món educatiu en la 
línia de despertar en l’alumnat la su-
ficient motivació per a descobrir una 
celebració de tan llarga trajectòria.
De la idea al projecte, aquestes pre-
cursores es proposaven de posar en 
valor -més enllà del mèrit cultural i 
l’interès turístic- una festa que havia 
esdevingut un espectacle summa-
ment captivador per a la ciutadania 
igualadina, en particular per als in-
fants; els quals, immersos en un món 
tan motoritzat com l’actual, són els 
que més assaboreixen i se sorprenen 
amb la espectacular desfilada de car-
ruatges i l’estètica majestuosa d’uns 
cavalls vestits elegantment per a tan noble efemèri-
de. És a dir, la iniciativa aboca a què nens i nenes 
dibuixants parin prou atenció a aquest testimonial 
festeig de pagesos i traginers, amb els seus animals 
pulcrament raspallats i elegantment guarnits que 
condueixen uns carros prou emblemàtics (el dels 
bombers, el dels morts, el de la pell, etc., i molt espe-
cialment la diligència, rèplica de la que feia el trajecte 
Igualada-Barcelona) per tal de lluir-ne en el seu pas-
seig de tres voltes els seus millors arreus.
Així doncs, la campanya promocional partia de l’ob-
jectiu de despertar l’interès de nens i nenes de dife-
rents escoles sobre tot un espectacle que és un absolut 
tresor patrimonial de la nostra ciutat, a més d’incen-

tivar-los a sortir al carrer el dia de la festivitat per 
a descobrir i observar atentament cadascuna de les 
seqüències que escenifiquen la passejada. Després, la 
seva retentiva visual haurà de permetre, dins del re-
cinte escolar, que tots els concursants siguin capaços 
de dibuixar algun element  singular o bé característic 
dels Tres Tombs. I, al capdavall, un jurat competent 
ha de seleccionar els dibuixos per estadis educatius 
-des d’educació infantil fins a la primària- que han 
de ser exposats en una sala o galeria oberta al públic. 
Durant la primera època, i ja dins de l’etapa del nou 
president, Magí Molas, les exposicions es realitzaven 
al vestíbul de l’Ateneu igualadí; més recentment, les 
obres es venen  exposant a les dependències de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.
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Maig
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria; Júlia .

23: Desideri; Joan Bta. de Rossi. 
24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna; Afra.

25: Beda el Venerable; sant Gregori VII, papa; Urbà.  
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri.
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer, 

28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes 

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

Igualada, mayo de 2020

Miguel Castillo Villarrubias
5º aniversario de:

Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015 
a la edad de 87 años.

Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

Magda Barruera Galofré
Vídua de Joan Cuadras Brunet

Igualada, 18 de maig de 2020

A.C.S.

Morí cristianament el passat dilluns dia 18 de maig a l’edat de 97 anys.

Els teus fills, nets i besnetes et tindran sempre en el seu record.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest dilluns, 18 de 
maig, amb l’entrada 
d’Igualada en la fase 

1 del desconfinament ja es pot 
tornar a celebrar el culte pú-
blic a les parròquies i esglési-
es, complint unes restriccions 
i unes normes de seguretat.
Cal tenir present que es re-
comana accedir als temples 
amb mascareta i que s’haurà 
de mantenir la distància obli-
gatòria de seguretat. El gest 
de la pau s’haurà d’ometre o 
substituir, a l’hora de la comu-
nió no es dirà “Amén” després 
de rebre la comunió (aquest 
diàleg es farà abans comunità-
riament) i la col·lecta, impres-
cindible per continuar la tasca 
de les parròquies i comunitats, 
s’oferirà a la sortida de missa. 
En algunes parròquies, com 
la de la Sagrada Família, s’han 
destinat bancs per a les famí-
lies que conviuen. Després de 
cada celebració es desinfecta 
el temple. Els rectors preguen 
que se segueixin les indicaci-
ons a cada moment.

Missa en “streaming”
S’aconsella a les persones 
d’avançada edat, de risc o 
amb malalties que no vagin 
a l’església. Per aquest motiu, 
s’oferirà una missa en “strea-
ming” des de la Basílica de 

Santa Maria, tots els diumen-
ges a les 20h des del canal de 
Youtube “Parròquia de Santa 
Maria d’Igualada”.

Aforament màxim
També s’informa que durant 
aquesta fase 1 no es podrà 
omplir més d’un terç de l’afo-
rament. Aquest és el nombre 
màxim de persones que podrà 
entrar a cada celebració:
Santa Maria: 125 persones.
Soledat: 45 persones
Sagrada Família: 130 persones
PP. Caputxins: 40 persones
Santuari de la Mare de Déu de 
la Pietat: 40 persones
Mare de Déu de Fàtima: 30 
persones
Carmelites: 15 persones
Roser: 45 persones.
La capella de l’Hospital, l’es-
glésia de la Llar del Sant Crist, 
l’església de Montserrat i la 
residència Pare Vilaseca res-
taran, fins a nou avís, sense 
culte.

Exèquies i funerals
També, a partir de la fase 1, es 
poden tornar a celebrar exè-
quies. S’ha determinat que, 
en la fase 1, només se celebra-
ran a les parròquies de Santa 
Maria, la Sagrada Família i la 
Soledat i al Tanatori, complint 
igualment totes les normes 
d’aforament i protecció esta-
blertes.

També es podran celebrar 
funerals per morts durant la 
pandèmia i que no han tingut 
cap cerimònia als següents 
llocs: a l’oratori del Tanatori, 
a la basílica de Santa Maria a 
les 19h, a la parròquia de la 
Sagrada Família a les 18h i a 
les 20h i a la parròquia de la 
Soledat i en altres temples en 
dia i hora acordat amb el seus 
responsables.

Horaris de misses
SOLEDAT
Dissabte: 19,00h
Diumenge: 11,00h; 19,00h
Diàries: 19,30h
SANTA MARIA
Diumenge: 12,30h; 20,00h
Diàries: 09,00h
FRARES CAPUTXINS
Dissabte: 19,30h
Diumenge: 08,30h; 11,30h
Diàries: 11,00h
PIETAT
Dissabte: 19,30h
Diumenge: 12,00h
SAGRADA FAMÍLIA
Dissabte: 20:00h
Diumenge: 09,30h; 12,00h; 
20,00h
Diàries: 08,00h; 20,00h
CARMELITES
Diumenge: 09.00h
Diàries: 08,00h
FÀTIMA
Diumenge: 10,00h
ROSER
Dijous: 19,00h

Es reprenen els actes de culte públic a 
les parròquies i temples d’Igualada
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 22:  CASAS V.

Soledat, 119

 DISSABTE 23:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 24:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DILLUNS 25: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 26:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 27:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 28:    JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIVENDRES 29:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h



Josep M. Planell /  
Administrador de Planell, SA

Soc Josep Maria Planell Farrés, nascut a Calaf. Soc casat amb Dolors 
Aymerich i tenim dos fills, Roger i Núria. Des dels 15 anys que treballo a 
Planell, SA que va fundar el meu pare, Josep Planell i Vilanova i on també hi 
treballa el meu fill Roger. Crec en l’empressa familiar arrelada a la comarca 
per a donar sempre el millor servei als clients.   

Més de cinquanta anys de servei a l’Anoia. Qui i quan 
funda Planell, SA?

El fundador va ser el meu pare Josep Planell Vilanova, 
l’any 1950, a Calaf.  Aquest any celebrem amb molt d’orgull el 70è 
aniversari de l’empresa familiar: som la segona generació donant 
pas a la tercera.

El catàleg de Planell és molt extens. Des de cuines i banys, a 
mobles, parquets, llars de foc, eines o materials per a la cons-
trucció. Com es gestiona una oferta tan extensa?

Sí, el catàleg de productes és extensíssim i en constant renovació, 
i per això ens hem de reciclar i posar al dia permanentment. Cal 
estar al dia de les actualitzacions de les normatives oficials quant 
a materials de construcció i també de les innovacions dels fabri-
cants. I el camp de l’interiorisme encara és més sofisticat: hi entren 
en joc la decoració, el disseny, la moda, el confort... tot un procés 
de personalització dels projectes en què sempre cal estar atents 
a les novetats que els dissenyadors i gabinets tècnics dels propis 
fabricants van creant.

Els clients es deixen aconsellar pel que fa a elecció de materials 
o decoració?

La gran majoria sí: entren en diàleg amb el venedor, contrasten 
idees i es deixen aconsellar per trobar allò que desitgen, que la 
construcció o reforma s’ajusti a les seves perspectives de disseny 
i, també molt important, al seu pressupost... podem dir que la 
nostra especialitat és aconseguir el màxim de disseny al preu més 
assequible.

Els darrers anys hem assistit a una gran evolució en tecnologies 

i materials. Costa molt mantenir el seu personal al dia?

L’evolució i ritme del sector és constant i viu. Els propis fabricants 
ja fan presentacions de producte, formació... Cal escoltar i dedi-
car-hi temps, assistim a fires nacionals i internacionals, i tenim di-
àleg constant amb les principals marques. Però el principal mèrit 
radica en el nostre personal especialitzat. I aquí és on marquem la 
diferència que ens avala. Il·lusionar als clients és decorar, projectar 
interiors, reformar habitatges, rehabilitar construccions, calcular 
estructures... O sigui que en l’atenció personalitzada al client in-
cloem tots aquests serveis. 

S’atreveix a avançar quins nous productes de confort a la llar, 
ens sorprendran a curt i mig termini?

No ho podem predir perquè periòdicament ens sorprenen amb 
materials més innovadors i versàtils.  Per exemple, un gran repte 
assolit, inimaginable fa dos o tres anys, és la fabricació de material 
porcellànic en peces de gran format (de fins a 3 m2) de 2.6 x 1,2 
metres i molt poc gruix, aptes tant per a revestiments com per pa-
viments. I la gran revelació del parquet ceràmic en lames de quasi 
3m de llarg: inalterable al desgast, sense manteniment, ignífug...

Planell SA té dos establiments, un entre Igualada i Vilanova del 
Cami i l’altre a Calaf. És l’Anoia un bon lloc per a un servei com 
el que doneu vosaltres?

Vam néixer a Calaf el 1950, i l’any 1989 ens vam instal·lar a Vilano-
va del Camí, a la carretera de la Pobla. I aquest és el nostre àmbit 
natural. Des de Vilanova abastim Igualada i tota l’Anoia sud; i des 
de Calaf prestem servei  a l’Alta Anoia i mantenim clientela del Ba-
ges, la Segarra, el Solsonès, la Noguera... Són 70 anys de servei al 

públic, amb famílies de clients que ja sumen la tercera generació, 
hem creat amistats! Crec que l’Anoia pot ser un bon lloc per crear 
serveis i oferir productes de qualitat. Lògicament cada comarca té 
les seves particularitats, febleses, i punts forts. L’important en tot 
és poder fer el que t’agrada, il·lusionar-te amb els reptes i la feina 
ben feta, i assolir objectius.

Es pot venir als vostres establiments a mirar per agafar idees?

Els nostres establiments es poden visitar lliurement tant professi-
onals com consumidors, i és una bona manera de fer-se una idea 
del volum de producte de què disposem. Les nostres exposicions 
conformen un conjunt de uns 2.000 m2. i estan en constant reno-
vació, dedicades a presentar de forma real tot el món de la cons-
trucció, des de l’estructura, tancaments, coberta, i especialment 
interiorisme. La finalitat de l’exposició és facilitar al client la com-
posició del seu projecte, mitjançant diversos ambients ja muntats.

Quines marques distribuïu?

Seria llarg detallar la immensa quantitat de proveïdors/marques 
que conformen el nostre catàleg. En destaco dues d’interiorisme 
molt rellevants que imposen moda i tendència. PORCELANOSA 
líder en ceràmica per a paviment i revestiment. Distribueixen, a 
part de ceràmica, mobiliari de cuina i bany, porcellana sanitària, 
aixetes, solid surface KRION, parquets, pedres i fustes del món, i 
multitud de complements amb disseny propi i segell de qualitat i 
restigi. I KUCHENTIME, fabricant alemany de mobiliari de cui-
na d’alta qualitat  líder europeu en volum de cuines fabricades.  

La web oficial que informa de l’evolució de la pandèmia va induir els mitjans a dir que s’havien produït dotze decessos a l’Anoia el 12-5. 
Davant l’alarma creada, la funerària va informar que aquell dia “no s’havia produït cap enterrament a Igualada”. Es va matisar que els 
morts eren de la “darrera setmana i de tot l’Anoia”. Des de l’Ajuntament d’Igualada, va comptabilitzar aquella setmana “una mort per co-
ronavirus”. La Conselleria de Sanitat assegura que “totes les xifres són certes perquè contemplen situacions diferents”. El ciutadà està des-
concertat. Ha descobert que la Conca pertany a la zona sanitària de la Catalunya Central, encara que l’Hospital d’Igualada va ser ajudat per 
Sant Cugat, Bellvitge o Tarragona. Que de la Vegueria del Penedès encara res. Que fins ara, haver patit el Confinament Especial no significa 
cap ajut especial en la desescalada. Encara pendents de la SS i les quotes. L’emergència ha provocat desbordament arreu. És d’esperar que 
tot plegat generi una reorganització a fons. En la reconstrucció pots pandèmia, no es pot seguir anant de Rodes a Pilats. Calen respostes 
clares. Hi ha molt a fer, s’ha d’anar per feina i no perdre pistonada.

“L’Anoia pot ser un bon lloc 
per crear serveis 

i oferir productes de qualitat”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Ctra. Manresa, km 31  ·  CALAF  ·  93 869 87 50  
  Ctra. de la Pobla, 109-111  ·  VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40MATERIALS PER LA CONTRUCCIÓ. INTERIORISME

Tot el que necessites per a l’equipament del 
teu NOU HABITATGE o REFORMA DE LA LLAR

Dissenyem, projectem i coordinem tot el procés 
de reforma contactant amb els professionals 
associats de con�ança

Decorar el teu entorn serà quelcom més que 
un plaer... UN VERITABLE SOMNI!


