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1,5 milions a fons perdut per ajudar al comerç
El Govern 
prioritzarà la 
Conca en els 
ajuts industrials, 
i dotarà una 
partida expressa 
per al comerç
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durant 20 anys
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Creant espais...



L’EDITORIAL

Un gest lleig
A questa setmana, s’han sabut els resultats 

del 2n Estudi d’Audiència de la Prem-
sa Comarcal. I en podem estar satisfets. 
Fins a 757.000 catalans llegeixen diàri-

ament la Premsa Comarcal, el 65% dels quals en el 
format paper, el 23,4% combinant-ho amb el for-
mat digital i un 11,6% exclusivament a través de 
les nostres pàgines web. 
Una vegada més, es de-
mostra que la Premsa 
Comarcal és un feno-
men extraordinari i di-
ferenciat d’altres territo-
ris, amb una penetració 
molt influent a la soci-
etat del país. Una molt 
bona notícia per a mit-
jans com el nostre, que, 
a més, s’ha mantingut fi-
del al lector en moments 
molt complicats com l’actual. Tenim un compromís 
i l’hem volgut mantenir. I no ha estat gens fàcil.
Dilluns, el President de la Generalitat va visitar la 
Conca d’Òdena, i els seus serveis de Comunicació 
no van tenir en compte als mitjans locals. Malgrat 
advertir-los del que consideràvem un error, van 
ser insistents adduint “problemes d’espai donada 

la situació actual”. Un gest lleig i una puntada de 
peu a la premsa de proximitat. No és d’estranyar 
que a la roda de premsa, amb els mitjans nacio-
nals, que sí que hi eren, la immensa majoria de les 
preguntes obviessin l’Anoia i la Conca d’Òdena... 
Amb el seu gest, la Generalitat va preferir estalvi-
ar-se la presència no només dels mitjans de casa, 

sinó també, d’alguna 
manera, a qui repre-
senten. Una situació 
inèdita i absurda que 
ajuda a pensar, com 
algú ja ha fet veure, 
que l’acte tenia més 
caire preelectoral que 
institucional. 
Caldrà veure ara en 
què queden les pro-
meses del Govern de 
Catalunya respecte 

Igualada, la Conca i l’Anoia... Especialment quan 
fa cinc anys -cinc- que va prometre un enllaç de la 
Ronda Sud que encara està per començar. La dife-
rència respecte llavors és que ara hi ha dues con-
selleres de casa, i cal ser molt més exigents. Calen 
més fets que paraules, i que mai més tornin a repe-
tir-se situacions esperpèntiques. 

Negant el pas als mitjans locals 
en la visita a Torra, la Generalitat 

va cometre un error inèdit i 
absurd, una puntada de peu a la 

premsa de proximitat.
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MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

Adriana Lastra, portaveu del PSOE 
al Congrés dels diputats, juntament 
amb Pablo Echenique, portaveu 
d’Unides Podem i Merxe Aizpurua, 
portaveu d’Euskal Herria Bildu, van 
ser els signataris del document on es 
comprometien “derogar de manera 
íntegra la Reforma Laboral de l’any 
2012 impulsada pel PP. La derogació 
haurà de ser efectiva abans de l’aca-
bament de les mesures extraordinà-
ries adoptades pel Govern en matè-
ria econòmica i laboral derivada de 
la crisis originada pel Covid-19” 

Nadia Calviño, vicepresidenta d’As-
sumptes Econòmics, va sortir al pas 
d’aquests acords dient “El govern no 
està per crear problemes. És absurd i 
contraproduent obrir ara aquest debat”

Antonio Garamendi, president 
de la CEOE, ha advertit de “les 
greus conseqüències que suposa-
ria derogar la reforma laboral, tal 
com han pactat el PSOE, Podem i 
Bildu”, i creu que “no són consci-
ents de què estan parlant, perquè 
en molts casos alguns no han vist 
una empresa en la seva vida.” 

Fernando Simón, director del 
Centre d’Alertes i emergències 
Sanitàries del Ministeri de Sani-
tat, va dir que “Ahir ens pensà-
vem que el problema era puntual 
de les dades  que ens arriben de 
Salut Pública a Catalunya, però 
avui ens ha preocupat, malgrat 
ens diuen que ens ho estan no-
tificant bé. No és normal que 
no es pugui saber què passa a 
Catalunya. Si no se soluciona el 
problema, s’hauran de tenir les 
discussions en un nivell més alt 
per prendre les decisions que ga-
ranteixin la seguretat dels ciuta-
dans.”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
va demanar permís per “a cele-
brar una manifestació amb cotxe 
pels carrers de Madrid, que no 
suposarà cap perill de rebrot, i 

que volem fer en exercici del nos-
tre dret fonamental per protestar 
contra les polítiques d’un govern 
comunista i xavista”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, va retreure el pacte amb 
Ciutadans per prorrogar l’estat 
d’alarma dient-li a Jéssica Albi-
ach, líder dels comuns, “Mai tan 
pocs havien defraudat a tants en 
tan poc temps”. Clar que la vingu-
da del president a Igualada tam-
poc ha ajudat a millorar la seva 
imatge com a líder engrescador. 

Diego Pérez de los Cobos, cap de 
la Guàrdia Civil a Madrid, ha estat 
destituït  “per pèrdua de confian-
ça”. Fonts coneixedores dels motius 
del cessament apunten “al contin-
gut de l’informe que la Guàrdia 
Civil va enviar al jutjat d’Instruc-
ció 52 de Madrid que investiga la 
causa contra José Manuel Franco, 
delegat del govern espanyol a la 
capital de l’Estat per haver permès 
la manifestació del 8-M, que conté 
acusacions de delictes de prevari-
cació cap a Fernando Simón,  di-
rector del Centre de Coordinació 
d’Alertes i Emergències Sanitàries 
del Ministeri de Sanitat.” 

it’s a hard rain’s 
gonna fall
S’havia assegurat de tancar la porta de l’ado-
beria abans de creuar la passera. L’aigua cor-
ria vermella com de costum, barrejada amb 
llots pudents i terra argilosa. Va agafar el tat-
xot, l’entaforà a la boixarrera i l’aigua va dei-
xar de vessar. En acabat enfilà l’aragall amunt. 
El carreró feia pendent i l’aigua de la pluja re-
galimava  una mica des dels carrers de dalt. 
Va mirar els núvols d’aquell dia rúfol. Serien 
quatre gotes, va pensar. La feina era com sem-
pre esgotadora i alhora gratificant. Per sort no 
ens en falta Joan, sempre deia el pare. Però ara 
el pare ja no hi era. I ell havia de fer-se càr-
rec de l’adoberia. El recordava escrivint, però 
sempre coses sobre la fàbrica i l’ofici. Era un 
lluitador. Els llibres de comptes eren la seva 
bíblia, però no li agradava gaire llegir. Hi ha 
dues coses que afebleixen fill, solia dir. Una 
era l’amor i l’altra la lectura. Pensa en Aquil-
les fill meu! Tan fort i tan valent i va morir per 
un detall, per l’amor de sa mare en no sub-
mergir-lo tot sencer a l’aigua del riu Estígia 
quan tractava de fer-lo immortal. Ai l’aigua... 
L’aigua de la vida, d’on venim tots. Diuen ara 
que l’home ve del mico, fill meu. Però jo crec 
que els igualadins venim dels peixos, fins i tot 
tenim l’aigua a l’escut de la ciutat. Els peixos 
vius van contra el corrent fill; en canvi, als 
peixos morts se’ls emporta. I els d’Igualada 
som gent que sempre se’n surten de tot. Va 
acabar de pujar fins a casa i un cop allà va 
veure que tronava. Però era a casa, va pensar. 
Tancà les finestres i mirà els seus fills com juga-
ven. Va recordar aleshores un dia llunyà quan el 
pare i ell van pujar la Muntanya del Pi. 
I un cop dalt el pare  li va dir: mira Igualada 
Joan, sempre solitària a l’albir de les inclemèn-
cies de l’aigua. Els horts i les cabanes que hi 
havia per tota la llera del riu estaven disperses. 
Els tallers treballaven a pleret i la ciutat creixia i 
creixia. Arreu del terme i més enllà s’aixecaven 
cases i xemeneies les quals projectaven les seves 
ombres amenaçadores damunt els carrers i es-
copien fum sense aturador al cel gris d’Iguala-
da. El pare va evocar llavors la riuada de Sant 
Bartomeu que va causar moltes desgràcies i va 
fer créixer l’aigua vuit pams més que la de 1803. 
Aquella llunyana nit d’agost de 1842, sota l’em-
penta d’una terrible tempesta, el riu va créixer 
i s’enfurismà, empenyent les aigües i inflant-les 
per damunt de conreus, cabanes, fàbriques i 
petits tallers; fins que va estendre’s com un petit 
llac. La ciutat va quedar, llavors, envoltada per 
un cinyell d’aigua i fang, i aquella cotilla natural 
formada pel riu, les muntanyes i els camps de 
les terres altes, va fer que Igualada matinés amb 
l’aspecte d’una ciutat assetjada per estranyes for-
ces de la natura. 
En acabar l’evocació el pare li va preguntar: i 
ara què veus? Veig una ciutat que creix pare, va 
respondre en Joan. Doncs ja hem arribat a port. 
L’aigua no tria per on passa, però sempre va per 
on li convé. Això és el que has de saber. Fes-te 
amic de l’aigua, però mai te’n refiïs, ni li donis 
l’esquena. Sempre a contra corrent, fill meu. 

BERNAT ROCA
@crossroads1815
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Fa moltes setmanes que advertíem 
al Govern de l’Estat Espanyol que 
l’actitud amb què estava gestionant 
la crisi humanitària no era la que 

hauria de ser. En les diferents comparei-
xences dels Ministres del Govern, les di-
putades i diputats, senadores i senadors, 
vam posar sobre la taula els greuges que 
des dels diferents Ministeris s’estaven pro-
duint, denunciant especialment les situ-
acions més vulnerables, com que 700.000 
persones encara a dia d’avui no han cobrat 
l’ERTE, l’abús que s’estava fent per part dels 
bancs en les concessions dels préstecs ICO, 
unes ajudes que no arriben, els nostres au-
tònoms i pimes obligats a tancar els seus 
negocis mentre continuen pagant impos-
tos, i sobretot, aquelles famílies que han 
hagut de reduir les seves jornades laborals 
per poder tenir cura dels infants i persones 
dependents al seu càrrec, i en particular les 
famílies monomarentals i monoparentals. 
El Govern de Pedro Sánchez estava fent un 
abús de l’Estat d’Alarma que semblava més 
un Estat d’Excepció, perquè no oblidem 
que aquesta figura jurídica permet al Go-
vern central controlar i geolocalitzar sen-
se cap mena d’autorització judicial tots els 
nostres telèfons mòbils. 
Malgrat els advertiments, Esquerra Repu-
blicana es va anar abstenint a les pròrro-
gues de l’Estat d’Alarma per responsabili-
tat, però en tot moment vam exigir que la 
gestió d’aquesta crisi sanitària fos cogestio-
nada amb el nostre Govern de la Generali-

tat de Catalunya. Al contrari del que es va 
demanar, ens hem trobat un Estat Espanyol 
que ha tirat pel dret, que ha pres decisions 
sense tenir en compte les administracions 
territorials, que precisament són les que 
coneixen el territori. I el resultat ha es-
tat que hem vist com el Govern de Pedro 
Sánchez ha hagut de sortir a rectificar les 
mesures a les dues hores d’haver-les anun-
ciat, rectificació en el sentit del que el nos-
tre Govern de la Generalitat havia anunciat 
primer. 
L’últim avís que li vam donar al Govern de 
Pedro Sánchez i Unidas Podemos va ser 
la setmana passada. Vam posar sobre la 
taula una sèrie de condicions, per ser més 
explícites, quatre condicions fàcilment as-
sumibles, que van ser: retorn de les compe-
tències; una prestació econòmica per a les 
famílies, per tal que no hagin de triar entre 
fills i feina; que els ajuntaments disposin 
dels diners que tenen al banc; recuperar la 
mesa de negociació entre Catalunya i Es-
panya, perquè la repressió no s’ha aturat, 
encara continua (recordem l’amenaça del 
Tribunal Suprem als funcionaris de presons 
pel permís penitenciari d’Oriol Junqueras, 
o les fiances injustes a Lluís Salvadó i Josep 
Maria Jové del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya); i la protecció laboral de 
les treballadores i treballadors de la Conca 
d’Òdena, que s’han vist perjudicades pel 
confinament de la Conca, quedant total-
ment desprotegits pel Govern de l’Estat. 
Vull aprofitar aquestes línies per agrair la 

gran feina del personal sociosanitari i la 
responsabilitat amb la que les ciutadanes i 
ciutadans de la Conca d’Òdena han actuat 
per fer front a aquesta crisi humanitària. 
Malgrat que les nostres propostes eren 
perfectament assumibles, el Govern de 
PSOE-Unidas Podemos han escollit, i han 
decidit pactar amb la Dreta, amb Ciuta-
dans, amb els que manifesten que “la mesa 
del diálogo es una vergüenza”. 
Per tant, quina Reconstrucció Social i Eco-
nòmica pensa fer el Govern de l’Estat? Però 
compte, sense oblidar que dins la comissió 
per a la Reconstrucció hi participaran 16 
experts, dels quals només 3, sí només 3, 
són dones. El 82% d’homes donaran la seva 
visió de futur. En aquests moments tan 
complicats, on les desigualtats s’agreugen, 
on la pobresa té rostre de dona, on és més 
necessari que mai fer polítiques amb pers-
pectiva de gènere, les dones no hi serem.
I em pregunto: què en pensa Unidas Po-
demos de tot això? Se sent còmode amb 
aquest pacte amb la dreta? 
El que tinc clar és que a Esquerra Republi-
cana de Catalunya tenim un altre model de 
país, on posem a la persona, i en especial 
a la dona, al centre de les polítiques públi-
ques, i per això volem la independència, i 
com diu el nostre President Oriol Junque-
ras “nosaltres volem les eines d’un estat 
perquè estem convençudes que és la millor 
manera d’ajudar més i millor a les nostres 
conciutadanes”.  
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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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Sánchez i Iglesias: 

el pacte amb la dreta 

Creus que ara són necessàries 300ha de sòl 
industrial noves a la Conca d’Òdena?

 Sí 32,4%  No 67,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

CAROLINA TELECHEA
Diputada al Congreso per ERC



EL TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

Divendres passat el Teatre Municipal l’Ateneu va ser el primer de 
tot Catalunya en obrir, encara que al 30% de l’ocupació. Avui diven-
dres tornarà a aixecar el teló amb l’obra “VERS’Eros”.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TOT ANIRÀ BÉ!
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PRO-VEGUERIA PENEDÈS

El temps a TV3: fer visible el Penedès

Hem adreçat un escrit 
al servei de meteoro-
logia de Televisió de 
Catalunya i en concret 

a algunes de les persones que pre-
senten el temps explicant quina és 
la situació del Penedès en l’actual 

organització territorial de Catalunya i demanant 
que sigui tinguda en compte. Els hem fet avinent 
que actualment a Catalunya hi ha 8 vegueries, 
però les circumstàncies que ha travessat el nostre 
país, juntament amb una notable desídia del go-
vern, han fet que a hores d’ara no s’hagi desplegat 
ni un sol servei dels diferents Departaments de la 
Generalitat al nostre territori tot i que la llei exigia 
fer-ho en un termini de tres anys que va expirar el 
passat 21 de febrer, data que justament per això va 
ser triada per al recent Congrés de Castellet i que 

va acabat amb un manifest exigint amb urgència 
aquest desplegament.
Això ha originat que la Vegueria Penedès, tot i que 
des de punt de vista legal té exactament el mateix 
rang que les altres, resulta tan sovint “invisible”, 
cosa que s’ha posat més de manifest aquests dies 
de la pandèmia del coronavirus ja que les regions 
sanitàries es basen en les 7 vegueries el 2010 i no 
s’han adaptat encara a la nova realitat de les 8 ve-
gueries establertes pel Parlament de Catalunya el 
2017.
En diferents ocasions hem recordat als responsa-
bles de Televisió de Catalunya aquesta realitat, tot 
i que en general no se’ns ha fet gaire o gens de cas. 
Per això hem pensat fer un intent més en un altre 
flanc, el dels serveis meteorològics, on la configu-
ració del territori és part essencial de la mateixa 
informació. És evident que la meteorologia no s’ha 

de cenyir necessàriament a les divisions adminis-
tratives, però així com en la informació del temps 
ja han pres carta de naturalesa les denominacions 
Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Catalunya Central, 
n’hauria de prendre igualment la denominació Pe-
nedès. Fa mal a les orelles sentir més d’una vegada 
expressions com “sud de les comarques barcelo-
nines, nord de les comarques tarragonines”, i de-
manem que siguin bandejades i substituïdes per la 
correcta i legal Penedès o Vegueria Penedès. Apel-
lem a la professionalitat dels homes i dones del 
temps de TV3 i els recordem com podrien ajudar 
a l’apropiada lectura de com està actualment or-
ganitzat el territori català mitjançant l’altaveu que 
significa TV3 en general i l’espai del temps en par-
ticular. Hem adjuntat al nostre escrit el mapa de la 
Vegueria Penedès publicat per la PVP el 2015, així 
com algunes de les publicacions més destacades. 

ERC ANOIA

Aclariment sobre la nota de premsa dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt

En referència a la nota de premsa publicada 
a diversos mitjans des dels Serveis Socials 
Bàsic de l’Ajuntament de la Torre de Clara-
munt volem fer una sèrie d’aclariments:

Primer. La campanya de recollida d’aliments i pro-
ductes d’higiene neix d’un grup de voluntaris i vo-
luntàries a la Torre de Claramunt en col·laboració 
amb la resta de municipis de la comarca. La comu-
nicació d’aquesta iniciativa es va estendre per tot 
el territori comarcal i concretament a la Torre de 
Claramunt va ser coordinada pels regidors i regi-
dores del grup municipal d’Esquerra.
Segon. Els regidors i regidores van fer partícips a 
la corporació local per tal d’arribar a més població, 
com es va fer en altres indrets de la comarca, per tal 

d’aprovisionar els bancs que queviures de la comar-
ca així com el de la Creu Roja Anoia.

Tercer. Aquesta campanya que portava per nom 
“Corona Recapte” va néixer des de la coordinació 
dels voluntaris d’arreu de la comarca amb Creu 
Roja, bancs de queviures locals i entitats que donen 
suport a aquests rebosts, des del primer moment 
no es va voler fer un ús partidista de la iniciativa 
evitant fer ús de logotips corporatius i referències 
al partit que ho impulsava, però va ser precisament 
l’estructura d’Esquerra Republicana a la comarca 
qui ho va fer possible, acompanyada de voluntaris i 
de molta gent que hi va voler col·laborar.

Quart. Lamentem l’ús interessat i barroer que fa 

l’alcalde de La Torre de Claramunt d’aquesta acció 
solidària, altruista i desinteressada, organitzada i 
coordinada per molta gent i que neix amb la inten-
ció de col·laborar i donar suport a les famílies amb 
situacions de vulnerabilitat que des de les entitats 
socials n’havien fet arribar la seva preocupació. L’al-
calde ho ha volgut convertir en un acte propagan-
dístic i aprofitar-se de la bona fe de la gent que ha 
col·laborat en el “Corona Recapte”.

Cinquè. Mostrem el malestar amb el batlle Jaume 
Riba i la regidora Teresa Maruny per l’apropiació 
d’una iniciativa comunitària, de comerços, pagesos 
i entitats diverses d’arreu de la comarca. Aprofi-
tar-se per interessos propis d’una iniciativa així és, 
més que mai, inadequat i barroer. 
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una mera escenificación” (M. Rajoy, 1 d’octubre 
de 2017).
– “Esto la Fiscalía te lo afina... hacemos una ges-
tión […] porque si se hace público, a ti te per-
judica ¿no? [...]Nosotros controlamos por detrás” 
(Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior; 22 
de juny 2016).
-  “Interior no ha soltado un duro y pagamos la 
comida de nuestros bolsillos” (Testimoni d’un 
guàrdia civil al judici del Procés).

Pedro Sánchez i Catalunya
- “Cataluña es una nación y el estado de Cataluña 
es el estado español […] La definición de España 
como nación de naciones es el mejor punto de en-
cuentro” (maig 2017).
- “En política no se puede acusar a este gobier-
no de ser cómplice de los independentistas ni los 
independentistas [pueden] acusar a este gobier-
rno de ser cómplice de aquellos que reprimen al 
supuesto pueblo catalán”. (Sessió de control 14 
novembre 2018)
– “La solución a la crisis catalana va a durar años” 
(entrevista a La Vanguardia, desembre 2018)
– “No va a haber independencia, ni referéndum ni 
quiebra de la Constitución española”. (Debat de 
les eleccions del 28 abril 2019)
– “El autogobierno catalán se reconoce y se ex-
presa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña” 
(Declaració institucional després de la sentència 
del TS de 14 octubre 2019).
- “Hay un conflicto político en Cataluña, claro 
que hay un conflicto político. ¿O alguien piensa 
que no?” (Ministre J. L. Ábalos, declaracions 28  
de novembre de 2019). 

Quan el dia 14 de març, 
el “gobierno de Es-
paña”, decreta el Esta-
do de alarma posant 

al govern de Catalunya en una 
posició subalterna en la lluita 
contra el coronavirus, a Catalu-

nya s’havien produït 107 morts. Dos dies abans, la 
Generalitat havia decretat el confinament total de 
la Conca d’Òdena, per frenar l’important focus de 
contaminació detectat a l’entorn d’Igualada. 
Quinze dies després de la declaració unilateral del 
Estado de Alarma –es va fer per decret llei sense 
passar per Las Cortes- les víctimes mortals a Ca-
talunya superaven les 3.142 amb una punta de 404 
morts en un sol dia, el 30 de març concretament.
En aquells dies, el president Quim Torra, confinat a 
la Casa dels Canonges ja que patia Covid-19, va de-
manar el tancament de fronteres de Catalunya per 
evitar l’expansió exponencial de l’epidèmia. L’Estat 
s’hi va negar. Al mateix temps, la presidenta de les 
Illes Balears decretava el tancament de fronteres de 
les illes i –qui ho havia de dir- el gobierno ho va ac-
ceptar. Les afectacions a les illes varen començar a 
caure i va ser el primer territori de l’estat en quedar 
pràcticament lliure de la Covid-19.
L’assumpció de totes les competències per part de 
l’Estat va fer anular totes les comandes de material 
sanitari, especialment els anomenats EPIS, quedant 
les compres en mans d’un ministeri, el de Sanidad, 
que fa quaranta anys que està buit de competències 
i gestionat per un ministre Salvador Illa, que el més 
rodó que ha vist en sanitat, és una unça de xocolata 
que li varen portar els Reis quan era petit.

Fruit de la inexperiència o, pitjor, de la corrup-
ció generalitzada, es varen produir vergonyosos, i 
encara no aclarits, episodis de tota mena. Des de 
comandes pagades i no lliurades, a carregaments 
requisats en països tercers, fins a requisicions del 
mateix gobierno de España, de materials comprats 
per la Generalitat de Catalunya que es quedaren a 
Madrid “porque lo ha decretado el ministerio”.
La manca de respiradors i d’altres equipaments sa-
nitaris va despertar la solidaritat dels catalans que, 
en la mesura de les seves possibilitats, varen fabri-
car-los. Des de la Cambra de Comerç fins a Seat; 
des de l’ANC a les universitats i laboratoris catalans, 
tothom va posar el seu gra de sorra per millorar la 
situació de precarietat material dels hospitals cata-
lans. Ha fet més, molt més, la solidaritat dels ciu-
tadans que no pas el “ordeno y mando del gobierno 
de España” que s’ha gastat més diners en publicitat 
institucional que en mesures efectives de protecció 
dels ciutadans.
En mesures sanitàries efectives s’ha dedicat a fer 
com “el perro del hortelano”. Ni ha fet, ni ha deixat 
fer, malgrat la seva responsabilitat, incrementada 
per la decisió d’acaparar tots els poders mitjançant 
l’estat d’alarma que prolonga i prolonga. Mentres-
tant el nombre de morts a Catalunya, en el moment 
d’escriure pugen fins als 12.154.
Ho seguirem analitzant la setmana vinent, si Déu 
vol... i el coronavirus ho permet. 

 “No va a haber independencia, 
ni referéndum ni quiebra de la 

Constitución española”. (Debat de les 
eleccions del 28 abril 2019)

JOSEP M. CARRERAS

Estado de alarma (II) Ni modos ni vergonya (1)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

D os mesos de confi-
nament donen per a 
molt. Hi ha temps per 
fer moltes d’aquelles 

coses que sempre queden pen-
dents. Per exemple, jo he volgut 
conèixer una mica més a fons el 

tarannà del personal que ens governa quan ha 
parlat lliurement, sense mascareta. I n’hi ha per 
sucar-hi pa. Per no perdre’m en elucubracions, 
he fet una tria d’allò que varen dir segons les 
circumstàncies. Compareu-ho amb l’actualitat i 
jutgeu vosaltres mateixos.

La corrupció 
Juan Carlos I: – “La ley es igual para todos, hom-
bres y mujeres, tanto si ejercen actividades pri-
vadas como públicas. Pero existen unos deberes 
inexcusables de ejemplaridad para quienes tie-
nen responsabilidades públicas. Esto explica que 
determinados comportamientos de corrupción 
hayan levantado sentimientos de justa inquietud 
e indignación. Porque con el mal ejemplo que su-
ponen erosionan la convivencia y relativizan los 
valores morales de la democracia. Debemos ir 
corrigiendo con firmeza los abusos que se han co-
metido”. (Discurs de Nadal de 1994)
– “Me preocupa enormemente la desconfianza 
que parece estar extendiéndose en algunos secto-
res de la opinión pública respecto a la credibilidad 
y prestigio de algunas de nuestras instituciones. 
Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad […] 
Todos, sobre todo las personas con responsabili-
dades públicas, tenemos el deber de observar un 
comportamiento adecuado. […] Cuando se pro-
ducen conductas irregulares que no se ajustan a 
la legalidad y a la ética, es natural que la sociedad 
reaccione.” (Discurs de Nadal de 2011)

El Procés català
– “Hoy no ha habido un referéndum de autode-
terminación en Cataluña […] hemos asistido a  
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

 En mesures sanitàries efectives 
s’ha dedicat a fer com “el perro del 

hortelano”. Ni ha fet, ni ha deixat fer
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El President Torra, amb la consellera Àngels Chacón i l’alcalde Marc Castells, dilluns a Igualada. / RM-GC

La Generalitat descarta Can Morera i treballa un projecte per 
crear nous grans polígons a l’aeròdrom i el sud de la Conca

Igualada

La setmana passada ja 
es va presentar un pri-
mer document, amb un 
ampli consens entre els 
alcaldes, que hi treba-

llen des de febrer

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l President de la Ge-
neralitat anunciava di-
lluns, en la seva visita a 

Igualada, que “en el marc d’un 
pla d’ordenament urbanís-
tic especial, es facilitaran 300 
hectàrees perquè es puguin 
destinar a activitat industrial 
per a noves tecnologies. Vo-
lem que la Conca d’Òdena 
sigui un dels principals pols 
d’atracció industrial del país”, 
va dir Quim Torra. L’anunci 
es va vincular de seguida per 
part d’alguns polítics i enti-
tats, al projecte del polèmic 
macropolígon de Can Morera 
a Òdena, on ja s’ha parlat dar-
rerament de voler-hi instal·lar 
empreses d’aquest tipus. Tot 
i això, de mica en mica es va 
anar filtrant que no era ben bé 
així. Just el contrari. 

Can Morera, en principi 
descartat
Segons ha sabut La Veu de 
fonts contrastades, el depar-
tament de Territori, de comú 
acord amb els alcaldes de la 
Conca, ha descartat ja l’opció 
de Can Morera. El canvi de 
rumb es va produir definiti-
vament el febrer, després que 
l’Ajuntament d’Òdena reiterés 
la seva posició frontal contra 
la ubicació del macropolígon 
en aquest espai. 
A partir d’aquest moment, es 
va oferir als diferents munici-
pis que presentessin propostes 
o idees sobre possibles ubica-
cions de sòl industrial de gran Visualització aproximada dels nous espais industrials marcats al 

mapa, en verd, i la zona de Can Morera descartada.

180 ha

100 ha

20 ha

format, i la setmana passada, 
Territori ja va presentar als 
alcaldes una primera propos-
ta plasmada en un mapa. Es 
tracta, com deia el President, 
de 300 noves hectàrees, però 
no són les de Can Morera.

Aeròdrom i el sud, i el 
polígon dels “adobers”
En aquesta primera propos-
ta, figuren 180 hectàrees d’un 
gran polígon que s’ubicaria a 
l’entorn de l’aeròdrom, posi-
ció que defensa l’Ajuntament 
d’Òdena. Aquesta idea, de la 
que ja se n’havia parlat temps 
enrere amb anteriors alcaldes 
del municipi, comportaria 
una gran àrea industrial molt 
ben comunicada amb l’A-2 i la 

C-15, i pendent de la modifi-
cació del traçat de l’autovia i la 
construcció d’un millor enllaç 
que l’actual.
D’altra banda, es manté da-
munt la taula la ubicació ja 
present en la proposta actu-
al del Pla Director d’Activi-
tat Econòmica de la Conca 
d’aproximadament una vinte-
na d’hectàrees entre Igualada i 
Jorba, al costat de l’A-2. És que 
s’havia anomenat inicialment 
“polígon dels adobers”... però 
que ja no tindrà l’adoberia 
com a referent.
Finalment, també s’observen 
100 hectàrees més, en un espai 
anomenat “Vilanova Sud”, just 
al llindar del terme de Vila-
nova amb Montbui, a l’entorn 
del nou enllaç de la Ronda 
Sud amb Igualada. En princi-
pi, aquesta zona industrial no 
inclouria terme montbuienc, 
amb molta dificultat orogrà-
fics, però no es descarta que hi 
sigui finalment.
Les gestions, que compten 
amb un alt consens entre tots 
els alcaldes, s’han de continuar 
debatent en els propers dies. 
Dilluns mateix tornen a par-
lar-ne, amb la intenció de tenir 
una proposta en ferm per po-
der endegar el procés de par-
ticipació ciutadana molt aviat.

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

professionals 
que ho feu possible



Quim Torra amb el govern municipal i representants d’entitats socioeconòmiques. / RUBEN MORENO-GV

El cap del Govern ha 
presentat un paquet de 
mesures per prioritzar 
els territoris i sectors 

més necessitats, com la 
Conca d’Òdena
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GENERALITAT DE CAT. / LA VEU 

E l president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, ha 
anunciat aquesta set-

mana, durant la seva visita de 
dilluns a la Conca d’Òdena, 
que “l’Hospital d’Igualada serà 
universitari” per tal de con-
vertir la comarca en “un hub 
de biomedicina” i “reforçar el 
sistema universitari com a ele-
ment de reactivació econòmi-
ca” de la zona. En aquesta línia, 
ha avançat també que la Gene-
ralitat “col·laborarà amb 2 mi-
lions d’euros en la construcció 
del nou Campus de Ciències de 
la Salut”, promogut per l’Ajun-
tament d’Igualada i la Univer-
sitat de Lleida (UdL).
Quim Torra ha explicat, en una 
roda de premsa sense mitjans 
de comunicació locals, que no 
van ser convidats, que aques-
tes dues actuacions, juntament 
també amb l’aportació de mig 
milió d’euros a la UdL per als 
estudis de Ciències de la Sa-
lut, formen part “d’un primer 
paquet de mesures del Pla es-
pecial per a la Conca d’Òdena” 
elaborat per l’Executiu,  amb el 
qual, ha assegurat, “volem en-
viar el missatge que el Govern 
prioritza els territoris i sectors 
que més ho necessiten”, entre 
els quals ha inclòs el turisme, el 
comerç i la cultura.
“Prioritzarem el pressupost a 
l’espera de les reivindicacions 
que estem fent al govern espa-
nyol”, ha declarat el president,  
i n’ha detallat els 4.000 mili-
ons d’euros de despesa extra 
per la Covid-19, l’augment del 
topall del dèficit “que és ridí-
cul perquè necessitem gastar i 
invertir”,  i que es pugui dispo-
sar dels romanents dels ajun-
taments per lluitar contra els 

El president Torra confirma que l’Hospital d’Igualada serà 
“universitari” i anuncia mesures per a ajudar al comerç

efectes de la pandèmia.
El futur nou Campus de les 
Ciències de la Salut permetrà 
completar les instal·lacions 
universitàries de l’Escola d’En-
ginyeria al Pla de la Massa, on 
s’imparteixen des de fa tres 
anys els estudis del grau d’In-
fermeria i el doble grau Fisiote-
ràpia i Nutrició Humana i Die-
tètica i que ja ha quedat saturat. 
El nou edifici es construirà en 
el solar de l’antic hospital co-
marcal, al costat del Centre 
d’Innovació per a la Simulació 
en Salut “4DHealth”. Aquestes 
notícies, però, han estat àm-
pliament explicades en moltes 
ocasions anteriors a La Veu.  

Mesures d’ajut 
a la indústria
El president ha avançat també 
altres mesures d’aquest primer 
paquet del Pla com el fet que en 
la  propera convocatòria d’ajuts 
a la indústria “introduirem una 
puntuació especial per als mu-
nicipis de la Conca d’Òdena per 
afavorir-los”. El cap de l’Execu-
tiu s’ha compromès també a 
“insistir personalment” amb 
el govern espanyol sobre la si-
tuació d’aquells “treballadors 
que no van poder accedir a la 
Conca degut al confinament” i 
sobre la “flexibilització dels Er-
tos no només en aquesta zona 
sinó a tot el país”.

Subvenció pel comerç 
El president ha anunciat també 

que s’ha acordat “una subven-
ció d’1,5 milions d’euros a fons 
perdut” per a la mancomuni-
tat de municipis de la Conca 
d’Òdena destinats a comerç i 
serveis. Amb aquest ajut, que 
complementa altres que hi pu-
gui haver a nivell general, el 
Govern vol  garantir el mante-
niment de la xarxa comercial 
i  preservar el petit comerç de 
proximitat, col·laborant en la 
seva modernització i rendibili-
tat, per exemple amb el foment 
de la digitalització.  
En el decurs de la seva visita, 
el president ha agraït també als 
set alcaldes de l’Aliança per la 
Conca que hagin estat al cap-
davant de “potser el moment 
més difícil que s’hagi viscut a 
la comarca en aquesta època” i 
un “exemple de servei públic”-
També ha agraït als ciutadans 
“la seva solidaritat i compro-
mís cívic, ajudant el país pro-
tegint-se”, per la qual cosa, ha 
dit, “Catalunya estarà sempre 
en deute amb vosaltres”. I tam-
bé ha donat les gràcies a tots 
els professionals dels hospitals 

“per la seva vocació de servei 
públic, mostrant un exemple 
de professionalitat”.
El president ha començat la 
jornada a Igualada, on, al Saló 
de Plens de l’Ajuntament, s’ha 
reunit amb els alcaldes de la 
Mancomunitat de la Conca, 
formada pels batlles d’Iguala-
da, Marc Castells; de Castellolí, 
Joan Serra; de Santa Margari-
da de Montbui, Jesús Miguel 
Juárez; de Jorba, David Sànc-
hez; de La Pobla de Claramunt, 
Antoni Mabras; de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte, i 
d’Òdena, Maria Sayavera
Seguidament, Quim Torra ha 
mantingut una trobada, junta-
ment amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón, amb els representants 
dels agents socioeconòmics 
que formen part de l’Aliança 
per la Conca. Es tracta d’una 
aliança creada durant la crisi 
de la Covid-19 pels ajunta-
ments de la Conca amb l’ob-
jectiu de cercar solucions per 
al teixit econòmic i empresa-
rial de la zona. Hi ha assistit el 

president de Fira d’Igualada, 
Magí Senserrich; el president 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Joan Domènech; el de-
legat de la Cambra de Comerç 
a l’Anoia, Xavier Badia; Jordi 
Cazorla, de CCOO; Mario Ol-
medo, d’UGT; el president del 
Gremi de Restauració d’Igua-
lada, Pere Santos; la presiden-
ta d’Igualada Comerç, Laura 
Llucià; la presidenta de l’Asso-
ciació  de Botiguers del Mercat 
d’Igualada, Montse Esquius; el 
president de l’Associació Nou 
Centre Igualada, Joan Boix; i 
la presidenta de la Unió d’Es-
tabliments de Montbui, Roser 
Valls i Jordi Vilarrubias per 
l’Associació del comerç de Vi-
lanova del Camí.
Al mateix ajuntament, el 
president s’ha reunit també 
amb representants del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia, 
encapçalats pel seu gerent, 
Ferran Garcia. I posterior-
ment, a la seu de la Fundació 
Apinas, s’ha trobat amb els 
responsables i treballadors 
d’aquesta entitat.

Tel.  93 804 07 02

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

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) es mostra sorprès 
perquè el president de la 

Generalitat, Quim Torra, “no 
hagi anunciat absolutament 
cap mesura social en la seva 
visita a Igualada”. La formació 
d’esquerres i progressista “no 
entén que l’alcalde de la ciutat 
no hagi reclamat una apos-
ta social al president ni que 
aquest hagi proposat mesures 
socials” que es necessiten amb 
urgència a Igualada i la Conca.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “la situació és prou greu i 
preocupant com per ser molt 
més seriosos a l’hora de fer 
anuncis. No es pot donar l’es-
quena als problemes socials 
que hi ha ni als que hi haurà. 
Tenim moltes dades preocu-
pants i un exemple que demos-
tra el moment preocupant que 
vivim és que s’han doblat els 
usuaris del banc de d’aliments 
d’Igualada”.
Cuadras recorda que “fa setma-
nes que alertem que calen me-

REDACCIÓ / LA VEU 

E n un comunicat, ERC 
Igualada demana a l’al-
calde d’Igualada, Marc 

Castells, que “deixi de fer elec-
toralisme i propaganda” i que 
“més enllà de la foto busqui el 
consens i el diàleg amb tots els 
grups de l’oposició per treballar 
conjuntament per refer Iguala-
da”. 
En aquest sentit Esquerra ex-
plica que “des del minut zero, 
des del primer dia i de mane-
ra reiterada, tots els grups de 
l’oposició ens vam posar a dis-
posició del govern per treballar 
plegats i conjuntament” i asse-
guren que “hem sigut absoluta-
ment lleials i respectuosos da-
vant l’emergència que vivíem, 
però el govern només ha ac-
tuat amb menyspreu, amb una 
manca d’informació absoluta”. 
Des d’ERC diuen “prou” a 
aquesta “permanent campanya 
de menyspreu, d’atacs cons-
tants a la Consellera de Salut 
Alba Vergés i de l’electoralisme 
absolut de JuntsxCat” i assegu-
ren que “una mostra evident 
és que a l’acte amb el President 
Torra a Igualada només s’ha 
convidat a una consellera igua-
ladina, casualment del mateix 
partit que l’alcalde, i en canvi 

ERC esclata contra Marc Castells 
i li demana “prou electoralisme”

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha rebut aquest dime-
cres una resolució del 

Departament d’Educació en 
què la Generalitat autoritza 
que l’Ajuntament assumeixi 
la titularitat de l’escola bressol 
de l’Ateneu. Amb l’acceptació 
de la sol·licitud presentada pel 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha celebrat 
aquest dimarts, 26 de 

maig, un Consell d’Alcaldes 
encapçalat pel president de 
l’ens, Xavier Boquete, i el con-
seller d’Interior de la Gene-
ralitat, Miquel Buch. També 
hi ha participat el delegat del 
Govern a la vegueria del Pene-
dès, Pere Regull. 
Boquete ha agraït “l’actitud 
responsable de la població en 
els darrers dos mesos i l’actua-
ció exemplar dels ajuntaments 
anoiencs en un episodi sense 

no només no es va convidar a 
la Consellera igualadina Alba 
Vergés sinó que ni se la va in-
formar, tampoc a la diputada 
Telechea i tampoc a cap grup 
municipal de l’oposició, a cap 
ni un. Una nova falta de res-
pecte i de menyspreu”. 
Finalment des d’Esquerra re-
corden que “Marc Castells va 
perdre dos regidors i la majo-
ria absoluta a la ciutat”, i que 
“no comptar amb els grups de 
l’oposició és apartar a més de 
la meitat d’Igualada, al 65% 
d’igualadins que no el van vo-
tar a ell i que tenen tot el dret 
del món de veure’s representats 
en tot allò que afecta a l’ajunta-
ment a través dels grups polí-
tics que van votar”.
Des d’ERC consideren que 
“l’article conjunt que vam fer 

totes les forces de l’oposició de-
manant diàleg i consens, mos-
trant-nos disposats a treballar 
junts i amb la voluntat de refer 
plegats la ciutat ha estat ignorat 
i es segueix exactament amb la 
mateixa tònica: menyspreu i 
manca de diàleg, informació i 
consens” combinat amb “dosis 
desproporcionades de propa-
ganda i electoralisme”.
Els republicans es mostren “de-
cebuts” per “l’actitud de l’alcal-
de” i demanen “un tomb de 180 
graus en la manera de governar 
la ciutat” tenint en compte que 
“Castells ja no té majoria abso-
luta, la va perdre, i no pot fer 
el que vulgui. Per salut demo-
cràtica cal que tots els grups, 
govern i oposició, construïm 
plegats el futur d’Igualada i que 
aquest sigui l’únic objectiu”. 

La llar d’infants de 
l’Ateneu ja és municipal

consistori igualadí, la capital de 
l’Anoia amplia a quatre centres 
l’oferta de llars d’infants muni-
cipals, que fins ara ja incloïa La 
Lluna, La Rosella i l’Espígol.
La preinscripció a les escoles 
bressol municipals es pot fer en 
línia del 25 de maig al 5 de juny 
i, de manera presencial, de l’1 
al 5 de juny (amb cita prèvia 
trucant al 938031950).

El Consell reprèn l’activitat amb un 
ple i un Consell d’Alcaldes

precedents que requeria uni-
tat, solidaritat i compromís 
per part de tothom”. Portaveus 
de Protecció Civil han exposat 
els diferents plans de desconfi-
nament en àmbits com ara sa-
lut, seguretat, serveis socials, 
ensenyament o lleure. 
Els comandaments territorials 
de Bombers de la Generalitat 
han avançat les seves previsi-
ons pel que fa a la campanya 
d’incendis forestals d’aquest 
estiu i, des del Cos de Mossos 
d’Esquadra, s’ha fet balanç del 
confinament perimetral de la 
Conca d’Òdena i de l’evolució 
de la situació en els darrers 

mesos al conjunt de la comar-
ca. 
També des de la Policia de la 
Generalitat s’ha exposat el 
projecte d’instal·lació de cà-
meres amb lectura de matrícu-
les, amb l’objectiu de prevenir 
fets delictius en aquells petits 
municipis que no disposen de 
Policia Local. 
Hi han pres part una trentena 
d’alcaldes i regidors, que tam-
bé han debatut altres temes 
com ara possibles alternati-
ves per acompanyar, des de 
l’Administració, la reactivació 
econòmica i social del territori 
a partir de la Covid-19.  

Som-hi lamenta que 
Torra no anunciés cap 
mesura social

sures de xoc socials i modificar 
el Pressupost de l’Ajuntament 
per donar-hi resposta. L’estiu 
és aquí i cal plantejar una agen-
da d’estiu ambiciosa per donar 
una àmplia oferta d’activitats, 
contractar més monitors que 
els altres anys i oferir més es-
pais amb l’obertura de les esco-
les i els seus patis, que són pro-
pietat de l’Ajuntament, perquè 
puguin acollir els casals”.
Pel que fa a l’1,5 milions anun-
ciats pel comerç, Igualada 
Som-hi demana saber la con-
creció de les mesures a les quals 
anirà aquest import i proposa 
destinar-ho a crear una targeta 
local per promoure el petit co-
merç i restaurants locals.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com



Mapa de les fases a partir del proper dilluns, si ho aprova Madrid.

No es pot anar a les 
segones residències de 
la Costa Daurada
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Competicions esportives 
i esport amateur
Es pot fer esport a l’aire lliure 
a qualsevol hora. A més, qual·
sevol persona podrà passejar a 
qualsevol franja horària, però 
la gent gran té prioritat en la 
reservada per a ells (de 10 a 12 
i de 19 a 20 hores). 

Bars, restaurants i reunions 
socials
Es permet el servei a l’interi·
or dels locals amb un afora·
ment del 40%, excepte els bars 
nocturns i les discoteques, 
i garantint la separació dels 
clients (sempre que no siguin 
persones que convisquin ha·
bitualment). Tampoc hi haurà 
servei a la barra i s’evitaran les 
cartes de productes d’ús com·
partit. A més, les reunions 
amb familiars i/o amics s’am·
plien de 10 a 15 persones.

REDACCIÓ / LA VEU 

G irona, Catalunya 
Central, Garraf i Alt 
Penedès. Aquests són 

els territoris que el Departa·
ment de Salut veu preparats 
per passar a la fase 2 a partir 
del dilluns 1 de juny. Així s’ha 
demanat al ministeri de Sani·
tat. Això inclou tots els muni·

Salut demana el passi a la Fase 2 el proper dilluns 
per a l’Anoia, excepte Masquefa i el Bruc

Centres comercials
Lliure accés amb aforament li·
mitat també a un 40%. A més, 
quedaran tancades al públic 
les àrees recreatives. Tots els 
comerços poden obrir, sigui 
quina sigui la seva superfície.

Casaments i altres celebraci-
ons religioses
Es permet la celebració dels 
casaments amb un aforament 
màxim de 100 persones en 
espais a l’aire lliure o de 50 en 
espais tancats i es podran dur 
a terme en tota mena d’instal·
lacions, públiques o privades. 
Respecte a les celebracions 
que poguessin tenir lloc des·
prés de la cerimònia nupcial i 
que impliquin algun tipus de 
servei d’hostaleria i restau·
ració, s’hauran de seguir les 
normes de seguretat relatives 
a aquests establiments.

Cines, teatres, auditoris, sa-
les de concert i museus
L’aforament per als cines, te·
atres i auditoris serà del 50%. 
Les sales de concerts hauran 
d’estar a 1/3 de la seva capa·
citat. A les biblioteques es po·
dran consultar llibres i utilit·
zar els ordinadors també amb 

cipis de l’Anoia, a excepció de 
Masquefa i el Bruc, que depe·
nen de l’àrea bàsica de salut de 
Martorell i es mantindran a la  
Fase 1. 
L’avançament d’una fase a una 
altra de qualsevol territori es 
basa en la conjunció de múl·
tiples factors. D’una banda, 
es continua constatant que 
es manté l’evolució a la baixa 

dels factors de risc epidemi·
ològic –bàsicament, la inci·
dència de nous casos i la taxa 
reproductiva efectiva·. D’altra 
banda, l’impuls donat a l’aten·
ció primària per a la capacitat 
de diagnòstic i de seguiment 
de casos amb la disposició de 
proves PCR també contribu·
eix a considerar que és el mo·
ment per a fer aquest nou pas.

un aforament limitat del 33%.

Obres a casa
Es tornen a permetre en habi·
tatges habitats sempre que es 
respectin les mesures de segu·
retat.

Visites a residències
Es permeten les visites a cen·
tres de discapacitats, habitat·
ges tutelats i residències geri·
àtriques.

Sortir del municipi
Es pot sortir del municipi 
però no de l’àrea sanitària ex·
cepte per causes justificades 
o de força major. Es pot anar 
a la segona residència única·
ment si és dins de la mateixa 
regió sanitària. No és el cas de 
la platja, en el cas de l’Anoia.
 
Escoles i autoescoles
Cada govern pot decidir de 
restaurar les classes presenci·
als, excepte a les universitats. 
La relaxació de restriccions 
també afecta les acadèmies 
i les autoescoles, que poden 
tornar a obrir amb un terç de 
la capacitat. Els vehicles s’hau·
ran de desinfectar entre alum·
ne i alumne i caldrà màscara.

Què puc fer a la Fase 2?

Un dels dubtes de molts ano·
iencs és si, en la fase 2, es pot 
anar a les segones residèn·
cies. Tot i que inicialment 
l’Estat permetia moure’s per 
dins de la província, poste·
riorment, a Catalunya el 
control de referència es va 
modificar pel de Regions Sa·
nitàries. 
Això implica que un anoienc 
no es podrà desplaçar dilluns 
a una segona residència a Sit·
ges o Calafell, per posar dos 
exemples, perquè es troben 
a la regió sanitària de Barce·
lona i Tarragona. En canvi, 
sí que es pot optar per anar 
a d’altres punts de l’Anoia, 
Bages, Berguedà, Moianès, 
Osona i Solsonès, així com 
a Torà (Segarra) i Santa Co·
loma de Queralt (Conca de 
Barberà), que estan adscrits 
a la mateixa regió.

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.
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L ’Anoia registra actual-
ment, segons les dar-
reres dades publicades 

pel departament de Salut de la 
Generalitat, un total de 1.544 
casos positius de Covid-19 i 
fins a 4.854 persones consi-
derades sospitoses. Consten 
dades a 27 dels 33 municipis 
de la comarca. Igualada és el 
que compta amb més posi-
tius (677), seguit de Vilanova 
(230) i Montbui (142). Prop 
de dues mil persones (1.961) 
són sospitoses a Igualada, se-
guides de Piera (730), Vila-
nova (529), Montbui (364) i 
Masquefa (228). Pel que fa a 
defuncions a la comarca, es 
registren, des de l’inici de la 
pandèmia a mitjans de març, 
un total de 496 víctimes mor-
tals, amb una taxa estandarit-
zada de defuncions per 10.000 
habitants de 44,45.
En aquesta pàgina podeu ob-
servar dades de casos positius 
i defuncions a la regió sanità-

L’Anoia registra actualment 1.544 positius i gairebé 
cinc mil persones amb sospites de Covid-19

Minut de silenci per les víctimes del Covid-19
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da s’ha adherit des de 
dimecres al minut de 

silenci que s’ha fet a les 12 del 
migdia per recordar les víc-
times de la Covid-19. Amb 

aquesta acció, el consistori se 
suma a la proposta del Govern 
espanyol de declaració de dol 
oficial a tot el país per les vícti-
mes causades per la pandèmia 
de la Còvid-19. L’alcalde i els 
portaveus han seguit el minut 
de silenci a l’exterior, davant 
de l’Ajuntament.

Dol oficial
Igualada se suma així al dol 
oficial de deu dies aprovat pel 
Consell de Ministres i decretat 
per la Generalitat de Catalu-
nya. Aquest dol s’estableix des 
de les 0 h del dimecres 27 de 
maig fins a les 0 h fins a la mit-

janit del divendres 5 de juny.
D’altra banda, en l’habitual 
roda de premsa dels dimecres, 
l’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells ha explicat que “la situa-
ció sanitària està controlada 
però no s’hi val a relaxar-nos”, 
al mateix temps que ha anun-
ciat “la disposició de normes, 
molt aviat, per a l’obertura 
de les piscines de la Conca 
d’Òdena”, que determinaran 
cada ajuntament per separat, 
i s’ha mostrat “satisfet” per les 
mesures presentades dilluns 
pel President de la Generali-
tat, Quim Torra, en la seva vi-
sita a Igualada.

Positius Sospitosos Taxa
ARGENÇOLA 4
BELLPRAT  
BRUC, EL  11 46 71,45
CABRERA D'ANOIA 8 31 65,33
CALAF 29 105 79,68
CALONGE SEGARRA
CAPELLADES 83                195              137              
CARME 6                  23                58                
CAST. RIUBREGÓS 
CASTELLOLÍ 8                  20                142              
COPONS 2                  11                57                
HOSTALETS PIEROLA 27                90                126              
IGUALADA 677              1.961          164              
JORBA 12                30                153              
LA LLACUNA 10                20                107              
MASQUEFA 34                228              41                
MONTMANEU 
ÒDENA 37                132              108              
ORPÍ 
PIERA 109              730              73                
POBLA CLARAM. 24                78                120              
PRATS DE REI 37                24                771              
PUJALT 4                  
RUBIÓ 
ST. MARTÍ TOUS 9                  41                84                
ST. M. SESGUEIOLES 3                  11                127              
ST. PERE SALLAVINERA 
STA. M. MONTBUI 142              364              146              
STA. M. MIRALLES 
TORRE CLARAM. 33                142              106              
VALLBONA 13                35                93                
VECIANA 
VILANOVA CAMÍ 230              529              203              
TOTAL 1.544          4.854          91,88
Dades: Departament de Salut de la Generalitat. Actualitzades a 27 de maig.
La taxa es refereix a l'estandaritzada de casos per 10.000 habitants.

Casos positius i sospitosos a l’Anoia (27 maig)

Morts per Covid-19 a la Catalunya Central des de l’inici de la pandèmia

Casos positius a la Catalunya Central, per edats
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ria de la Catalunya Central. 
A l’inferior, podeu veure la 
corba de mortalitat des de 
l’inici de la pandèmia, i es veu 
clarament que hores d’ara ens 
trobem pràcticament igual 
que abans de que aparegués el 

Covid-19. També podeu com-
provar que la majoria de víc-
times mortals han estat de la 
franja de 80 a 89 anys. Pel que 
fa als casos positius, podeu 
veure que estan molt repartits 
a partir dels 20 anys.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56



Intenta consumir ampolles de vi de cada 
varietat i de diverses vinyes perquè puguis 
valorar les característiques específiques.

  | 13Divendres, 29 de maig de 2020
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L a major part de vins 
blancs solen ser joves o 
amb poqueta criança, 

però hi ha multitud de casos 
de vins madurats i sotmesos a 
llargues criances tant en bota 
com en ampolla. Els blancs 
amb criança es poden consu-
mir entre els 2 i 10 anys, per 
gaudir-los en el seu millor mo-
ment.
A Espanya, la Llei estableix 
una sèrie de requisits mínims 
per a la classificació dels vins 
blancs en funció de la seva 
criança. Tot i que aquests ter-
minis poden variar en funció 
de cada DO que apliqui el seu 
reglament propi.
Així podem també classificar 
els vins blancs a les següents 
categories en funció de la seva 
criança:
- Vi blanc jove: No se sotmet a 
cap moment al procés d’enve-
lliment en bota o, com a molt, 
menys del temps establert le-
galment per als vins Criança 
següents.
- Vi blanc criança: El vi blanc 
criança han de romandre 18 
mesos al celler, dels quals sis 
mesos han de ser almenys en 
bota de fusta. La seva comer-
cialització es realitza en el seu 
segon any.
- Vi blanc reserva: Els blancs 
reserva han d’estar 18 mesos al 
celler, sis mesos en fusta, i po-

Consells per escollir un bon vi blanc (2)

sats a la venda en el seu tercer 
any.
- Vi blanc gran reserva: els 
blancs gran reserva han de ro-
mandre al celler durant quatre 
anys i al menys sis mesos en 
bótes. Es comercialitzen en el 
seu sisè any.

CAL PANTOMÈNIA CUINA PER A TU

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

SERVEI A DOMICILI SENSE CAP MENA DE COST.

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

ARA MÉS QUE MAI VOLEM ESTAR AL TEU COSTAT.

A PARTIR D’AQUESTA 
SETMANA

US PORTEM EL
JARDÍ A CASA!

Quan? 
De dimecres a diumenge migdia

938 03 18 64

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat93 803 93 40  /      609 420 063

Menú de dimarts a 
diumenge per 7,70€

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€

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

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

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

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

El raïm blanc
Cal experimentar amb els vins 
blancs provant no només els 
diferents tipus sinó també les 
diferents varietats de raïm com 
ara Chardonnay, Moscatell, 
Gewurztraminer, Schaiber, 
Albariño, Torrontés, Godello, 
Verdejo, Riesling, Semillón, 
Macabeu o Viura entre moltes 
altres.
Intenta consumir ampolles de 
vi de cada varietat i de diverses 

vinyes perquè puguis valorar 
les característiques específi-
ques de cada un i aprendre què 
sabors posseeixen.

Maridatge
I per descomptat, per triar el vi 
blanc perfecte has de ser capaç 
de combinar correctament 
amb el menjar que aniràs a ser-
vir. El vi sempre ha d’equilibrar 
o complementar els aliments, 
de manera que podràs acom-

panyar el vi blanc amb tot tipus 
de menjars, en funció de el cos, 
sucre, acidesa i envelliment de 
el vi.
Un blanc reserva o gran reser-
va, amb una llarga criança en 
fusta pot acompanyar perfec-
tament plats més elaborats a 
base de carns o peixos amb sal-
ses, mentre que els vins blancs 
joves mariden bé amb aliments 
lleugers perquè el menjar no 
s’apagui el gust de la beguda .



Haurem de tenir especial cura de les 
persones treballadores que poden ser 

vulnerables i/o especialment sensibles 
al SARS-CoV-2 de la nostra empresa.

“Des del principi de la legislatura hem estat sempre interlocutant 
amb @nissan. Jo mateixa vaig estar al Japó i m’he reunit amb tots 
els directius europeus. Ningú pot dir que el @govern no hem donat el 
100% perquè la planta de Barcelona continuï”

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El 71% de los europeos apoyan una renta básica universal 
ahora (Oxford). En plena crisis #COVID19 hay que avan-
zar en la política de rentas. Conviene estudiar el impacto 
de los diferentes escenarios, como se ha hecho en Finlandia.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

És important preveure amb antelació què 
suposa la transmissió del nostre patrimo-

ni per poder prendre les decisions més 
adients als nostres interessos. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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La modificació de l’impost 
de successions i donacions

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Recomanacions per a un retorn segur al 
treball en la crisi del coronavirus

César Sánchez Hernández
Director Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
a Foment del Treball Nacional
Secretari General de Fepime

EULÀLIA CLOSA 
Grup Carles Advocats
@grup_carles

Davant el retorn a l’activitat 
productiva i amb la finalitat 
d’actuar de forma proactiva, 
les empreses han de prendre 

les mesures preventives necessàries per 
intentar minimitzar al màxim les possi-
bilitats de contagi entre les persones tre-
balladores, proveïdors i/o clients de les 
seves empreses.

El primer que haurem de fer és cercar el 
recolzament dels professionals que mi-
llor ens puguin assessorar tècnicament 
per a desenvolupar el nostre pla de con-
tingència, protocol de seguretat i salut o 
pla de retorn. Aquest professionals seran 
els tècnics de prevenció de riscos laborals 
del nostre Servei de Prevenció (SP), que 
ens ajudaran a documentar tot el que la 
nostra empresa necessita per reprendre 
la seva activitat amb garanties i per això, 
també haurem de comptar amb la neces-
sària consulta i participació de les perso-
nes treballadores i dels seus representants 
per a garantir una bona implementació. 
Els serveis sanitaris del nostre SP també 
resultaran uns grans aliats per establir els 
procediments que haurem d’implantar 
per a la gestió de casos i la gestió dels con-
tactes estrets. Aquest pla ha de començar 
per avaluar el risc d’exposició de manera 
que permeti classificar a les persones tre-
balladores en els 3 nivells: exposició de 
risc, exposició de baix risc i baixa proba-
bilitat d’exposició, establerts pel procedi-
ment del Ministeri de Sanitat i d’aquesta 
forma aplicar les mesures preventives 
en funció del risc avaluat. També resulta 
molt recomanable realitzar una identifi-
cació dels serveis essencials o mínims de 
la nostra activitat i organitzar equips de 
treball separats per evitar una possible 
afectació del virus col·lectiva i així garan-
tir la seva disponibilitat i la continuïtat de 
la nostra activitat. Com a norma general, 
haurem de seguir establint i mantenint 
sistemes de teletreball i treball a distàn-
cia sempre que sigui possible i especial-
ment en aquelles persones treballadores 
que puguin ser més vulnerables a la CO-

VID-19. D’altra banda, sempre tindrem 
present que hi ha dues mesures princi-
pals de prevenció i control de la infecció 
que haurem d’intentar complir en tot 
moment i que seran la higiene de mans 
i el manteniment de distanciament social 
de 2 metres entre persones. 

D’altres mesures de control i organitzati-
ves que podem adoptaren els llocs de tre-
ball per adaptar-nos a la situació actual, 
poden serles següents:
• Augmentar les taxes de ventilació
• Analitzar la distribució i organització 
dels llocs de treball per a garantir la dis-
tància de seguretat. Minimitzar el con-
tacte entre les persones treballadores i/o 
clients i analitzar aquelles tasques en les 
quals no es pot respectar la distància i 
buscar solucions (barreres, EPIs…). 
• Evitar concurrència en espais comuns, 
limitant l’ús de vestuaris i serveis higiè-
nics, racionalitzant l’ús d’ascensors, limi-
tant l’ús de menjadors i la manipulació i 
consum d’aliments en els centres de tre-
ball, eliminant o reduint reunions, visites 
i viatges no essencials.
• Incrementar la neteja i desinfecció 
d’aquelles superfícies que es toquen amb 
freqüència en el lloc de treball: teclats, 
taules, interruptors, passamans en esca-
les, manilles, aixetes, etc, realitzant-la di-
verses vegades en cada jornada laboral i 
en els canvis de torn.
• Garantir la disponibilitat i fàcil accés a 
aigua i sabó per a la higiene de mans, pa-
per d’un sol ús per a assecat i papereres, 
preferentment amb obertura de pedal. 
En els llocs en què no sigui possible, dis-
posar de gels alcohòlics.
En aquesta situació és fonamental per a les 
persones, conèixer com procedir, com actu-
ar, quins són els canvis en els procediments, 
què no fer, etc. per això haurem de formar 
i informar sobre les mesures de prevenció 
específiques relacionades amb COVID-19.  
Per últim, haurem de tenir especial cura de 
les persones treballadores que poden ser 
vulnerables i/o especialment sensibles al 
SARS-CoV-2 de la nostra empresa.   

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha obert un 
nou apartat web amb enllaços a les cooperatives que fan venda 
online, amb enviaments a tot el país. Molt bona iniciativa!

Aquests últims mesos, la major 
part de la informació i l’interès 
general ha estat al voltant del co-
ronavirus. Malgrat tot, hi ha as-

pectes que no s’han aturat, i un d’ells ha estat 
la reforma de l’Impost de Successions i Do-
nacions. Amb l’aprovació de la Llei 5/2020, 
el 29 d’abril s’han modificat diversos impos-
tos, entre ells aquest. Per tant, a les herències 
que tinguin el seu origen en una defunció 
produïda a partir de l’1 de maig, i a les dona-
cions efectuades a partir d’aquesta data, se’ls 
aplicarà la nova regulació de l’Impost.

En l’Impost de Successions,  fins a la refor-
ma, les herències en què la propietat dels 
béns del difunt passava al cònjuge, fills, nets 
o pares, tenia diverses reduccions, per raó 
del parentiu, de la transmissió de l’habitatge 
habitual, de la percepció d’assegurances, etc., 
però no només això, que es manté en l’ac-
tualitat, sinó que també la quota de l’impost 
estava altament bonificada, cosa que donava 
lloc a una baixa tributació de l’herència. Fins 
i tot en situacions en què el cabal hereditari 
era molt elevat, el percentatge de tributació 
acaba essent baix.

Per contra, les herències que provenien de 
germans, cosins, i altres parents no directes 
o d’amics, si no s’havia planificat la successió 
amb caràcter previ a la defunció, donaven 
lloc al pagament d’una quota elevada per 
l’Impost de Successions.

Amb la modificació de l’impost que ha en-
trat en vigor aquest mes de maig, les bonifi-
cacions per als descendents i ascendents del 
difunt, que ara eren d’entre el 99% i el 20%, 
passaran a ser d’entre el 60% i el 0%, en el 
tram màxim per a les herències de més de 3 
milions d’euros, si bé és manté la bonificació 
del  99% per al cònjuge.

També es veuen afectades per la modifi-
cació, aquelles herències en què l’hereu o 
llegatari, tingui un patrimoni preexistent a 
l’herència superior a 500.000 euros, perquè 
la quota tributària a pagar se li incrementa-
rà aplicant de forma gradual uns coeficients 

correctors sobre aquesta d’1,1 a 1,2 en fun-
ció del valor del patrimoni, cosa que fins ara 
no passava.
Ara bé, aquells hereus que rebin una herèn-
cia inferior a 100.000 euros, continuaran 
sense haver de pagar per l’Impost de Suc-
cessions.

Un fill que hereti per un valor de 200.000 
euros, dels quals 75.000 corresponguin a 
l’habitatge habitual, abans de la modificació 
hauria pagat una quota de 40 euros, mentre 
que amb la modificació pagarà 855 euros. 
La diferència augmenta a mesura que aug-
menta el valor heretat, si fos de 250.000 eu-
ros amb un valor de la casa també de 75.000 
euros, abans l’impost de successions hauria 
donat lloc a una quota de 178 euros, men-
tre que amb la modificació serà de 2.932 
euros. Aquesta reforma ens provocarà una 
tributació molt més elevada a la gran majo-
ria de contribuents, principalment als que 
disposin de patrimonis mitjans i que només 
puguin gaudir de la reducció de l’habitatge 
habitual, que veuran reduïda la bonificació 
de la quota en un 40% i, alhora, una major 
tributació per als familiars directes que tin-
guin un patrimoni preexistent superior als 
500.000 euros.

Així mateix, hem de tenir present que en 
qualsevol transmissió, també en l’heredità-
ria, si hi ha immobles també s’ha de fer front 
al pagament de la Plusvàlua Municipal, que 
en el cas d’Igualada, acostuma a ser propor-
cionalment més car que el propi impost de 
Successions.

En relació a l’Impost de Donacions, a banda 
d’altres modificacions que no són objecte 
d’aquest article, s’introdueixen els coefici-
ents multiplicadors en funció del patrimoni 
preexistent anteriorment indicat, en les do-
nacions a fills menors de 21 anys, cònjuges, 
descendents i ascendents, fet que pot provo-
car un increment de tributació en cas de do-
nacions.   Així doncs, és important preveure 
amb antelació què suposa la transmissió del 
nostre patrimoni per poder prendre les de-
cisions més adients als nostres interessos.  
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English & Tea

Aprendre anglès tot pre-
nent una tassa de te o re-
fresc, en un ambient dife-
rent, agradable i acollidor 

és possible: sota la direcció d’Anna 
Vilarrubias va néixer English&Tea, 
un centre d’anglès ubicat a Iguala-
da, des de fa 14 anys. En aquest sen-
tit, aquest centre es converteix en un 
binomi perfecte, atès que ofereix un 
espai que permet als seus alumnes la 
capacitat de mimetitzar-se, no no-
més en un espai idíl·lic que defuig de 
les acadèmies d’idiomes convencio-
nals; sinó també endinsant-se en les 
costums anglosaxones com ho és el 
fet de prendre “a cup of tea”.

Això ho tenia molt clar l’Anna, que 
després d’estudiar Filologia Anglesa i 
Protocol, volia unir tot allò que l’apas-
siona i l’entusiasma: els idiomes, el 
disseny i la comunicació i, sobretot, el 
te. Una lliçó d’emprenedoria. 

 “No anem per edats, anem 
per nivells”

Els valors d’English&Tea 
són molt clars: learn, en-
joy and grow; que vol dir: 
aprendre, gaudir i créi-
xer. Aquesta fusió fa que 
“l’aprenentatge, sigui molt 
actiu i dinàmic”, afirma l’Anna.  

En aquesta línia, l’alumne viurà una 
immersió total de l’anglès: es potencia 
la gramàtica, l’speaking (la parla), la 
part acadèmica, però també, les expe-
riències a través de tallers vivencials en 
dies concrets i especials, com Hallowe-
en, Nadal, Sant Valentí i Pasqua entre 
d’altres. Tradicions molt arrelades al 
món anglès.

 “Fem celebracions anglo-
saxones perquè no només 
volem fomentar la pràcti-
ca i l’aprenentatge de l’an-
glès, sinó que l’alumne se 
senti còmode, potenciï la 
seva creativitat i que quan 
aprengui, s’ho passi bé i ho 
visqui”, explica Anna. 

Tanmateix, un dels punts forts d’aquest 
centre d’anglès, és el fet que les classes 
no estan estructurades per edats, sinó 
per nivells. En aquest sentit, el centre 
ofereix diverses metodologies a esco-
llir: english&fun (aprenentatge actiu i 
dinàmic per a nens dels 8 als 12 anys), 
cambridge&tea (preparació pels exà-
mens oficials pel Ket, Pet, First i Ad-
vanced), refresh&tea (adreçat a adults 
que vulguin refrescar i perfeccionar 
el seu anglès), you&tea (classe perso-
nalitzada per a una o dues persones) 
i speak&tea (practica i millora la teva 
conversa). Això no obstant, a partir 
d’aquest mes de setembre, s’ampliarà 
la línia educativa i també es donarà 
servei de classes d’anglès als alumnes a 
partir de 3r de primària. 

Business&tea: classes pri-
vades a mida per a les em-
preses
A més, també ofereix l’aprenentatge 
d’anglès per a empreses i persones que 
es dediquin al món dels negocis amb 
business&tea, a través de classes pri-
vades per a grups tancats, oferint-los 
un programa a mida.

Una altra de les activitats proposades 
és “It’s tea time”, un taller-experiència 
que serveix com a introducció al món 
del te, una activitat que també es pot 
fer per potenciar el team building, una 
pràctica que permet enfortit llaços en 
el desenvolupament organitzacional.
 
Les noves tecnologies: es-
sencials a English and Tea

“Avui dia, sense l’anglès i 
les noves tecnologies, et 
quedes enrere”, explica l’Anna. 

Per aquesta raó, les noves tecnolo-
gies en aquest centre d’anglès són 
també indispensables i del tot pre-
sents: des de projectors, tablets, i 
ara, en la situació actual, classes 
online que ja van iniciar des del 
primer dia deconfinament. Per 
aquest motiu, English&Tea se-
gueix donant continuïtat a les seves 
classes en aquest format, conscients, 
com deia Nelson Mandela: 
“L’educació és l’arma més 
poderosa que pots utilit-
zar per canviar el món”.

El binomi de gaudir i aprendre anglès

Amb la col·laboració de:
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150 assistents en una 
sessió online de la UEA, 

amb la col.laboració 
d’ACCID, l’Associació 

Catalana de Comptabi-
litat i Direcció

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls alcaldes i alcaldesses 
dels set municipis de 
la Conca d’Òdena es 

van reunir la setmana passada 
amb la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Núria Ma-
rín, en el marc de les reunions 
institucionals per estudiar 
projectes i ajuts institucionals 
per a la reactivació econòmi-
ca del territori que ha patit 
amb més severitat els efectes 
del confinament motivat per 
la pandèmia de Covid-19.
Durant la trobada virtual, 
els representants dels ajun-
taments afectats han insistit 
en la necessitat que la Conca 
d’Òdena rebi una atenció es-
pecifica i prioritària, un plan-
tejament que ha tingut una 
resposta receptiva per part de 
Marín. 
Entre les mesures que s’han 
posat sobre la taula hi ha lla 
proposta que el municipis 

Trobada dels alcaldes de la Conca 
amb la presidenta de la Diputació

Dubtes sobre el 
tancament comptable, i 
l’Estat d’Alarma

REDACCIÓ / LA VEU 

E l tancament compta-
ble 2019, per a pimes 
autònoms i empreses” 

va ser el tema que va centrar 
una nova sessió online del ci-
cle WebinarsUEA. José Luis 
Giral, economista, expert 
Comptable Acreditat per REC 
i AECA, i tècnic tributari, va 
ser l’encarregat d’explicar la 
normativa, el possible calen-
dari per presentar la docu-
mentació, i també de donar 
resposta als dubtes dels as-
sistents. La sessió va comptar 
amb la col·laboració d’ACCID.
Abans de l’exposició del po-
nent, el membre de la Junta 
de la UEA, Xavier Carles, i 
el vicepresident de l’ACCID, 
Oriol Amat, van donar la ben-
vinguda a tothom i van agrair 
l’assistència de l’Honorable 
Consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, 
qui va felicitar a les dues orga-
nitzacions per aquesta sessió 
online i es va posar a la seva 
disposició per treballar estra-
tègies amb l’objectiu de rever-
tir la situació econòmica actu-
al derivada de la Covid19 i que 
tant afecta al teixit productiu.
El tancament comptable és 
una posada en escena de les 
dades de l’empresa a Organis-
mes oficials, Bancs, Terceres 
persones i Accionistes. Un 
exercici que fan anualment 
les empreses, però que segons 
l’expert Comptable, José Luis 
Giral, a causa de la problemà-
tica de la Covid19 “enguany 
s’han vist alterades les dates 
de confecció i presentació, 
així com alguns principis”. Per 
tant, “dades que són d’un any 
normal, el 2019, es presenta-
ran en un any totalment anor-
mal i encara incert, el 2020”, 
va assegurar.
El 14 de març es va decretar 
l’Estar d’Alarma i això segons 
Giral “significa que encara 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament va apro-
var en ple ordinari el 
projecte d’obres per a 

l’arranjament d’un tram de 
l’Anella Verda a la zona de 
les Comes, i específicament 
a l’àmbit de les Guixeres, que 
constitueix un element clau 
dins la configuració del límit 
nord de l’Anella per la seva 
posició estratègica envers la 
ciutat, el seu marcat valor 
identitari i el seu potencial 
paisatgístic.
L’Ajuntament va decidir in-
cloure aquest espai de la ciutat 
en l’Anella Verda “per millorar 
la connectivitat d’aquesta àrea 
amb el seu entorn, consolidar 
el límit nord de l’Anella mi-
llorant el grau de confort del 
usuaris i proposar nous ele-
ments i usos que valoritzin la 
identitat del lloc i permetin 
desenvolupar activitats d’oci 
respectuoses amb el medi am-
bient”. L’any 2017 es van dur 
a terme les obres de consoli-
dació i millora d’un tram de 
camí de 710 metres, ja exis-
tent, des de la carretera BV-
1031 fins l’anomenat Mirador 
de Montserrat; obres que van 
ser inaugurades a finals de ge-
ner de 2018.

de la zona afectada pel tan-
cament territorial siguin els 
primers a tramitar, en aquest 
mandat, les aportacions per a 
inversions que la Diputació 
realitza a través de les meses 
de concertació de la Xarxa de 
Governs Locals.
Els alcaldes i alcaldesses han 
transmès a la presidenta de 
l’ens supramunicipal la preo-
cupació per l’afectació en el 
teixit econòmic i social, així 
com la determinació d’afron-
tar-los des del màxima uni-

tat política, concretada en 
l’Aliança per la Conca, que 
aplega els ajuntaments i els 
principals agents empresari-
als i sindicals de la comarca 
de l’Anoia.
Responsables dels set ajunta-
ments de la Conca d’Òdena 
també s’han reunit amb el 
delegat de l’Estat a la Zona 
Franca de Barcelona, Pere 
Navarro, amb qui s’han estu-
diat fórmules i propostes per 
afavorir la captació d’inversi-
ons al territori.

L’Ajuntament aprova un projecte per 
arranjar un tram de l’Anella Verda

Posteriorment, en el decurs de 
l’any 2019 es van executar i in-
augurar les obres del següent 
tram de camí ja existent d’uns 
180 metres lineals, que discor-
re entre el Mirador de Mont-
serrat i un espai de recollida 
natural d’aigües, on s’ha gene-
rat una zona humida o bassa 
per fomentar la biodiversitat.
Ara resta per consolidar el 
darrer tram de camí, ja exis-
tent, d’uns 732 metres lineals, 
entre la Bassa de la Biodiver-
sitat i l’avinguda d’Europa. 
Aquest camí discorre, parci-
alment, per una finca pública 
propietat de l’Institut Català 
del Sòl i qualificada pel Pla ge-
neral d’ordenació d’Igualada 
com a sòl no urbanitzable, raó 
per la qual haurà de ser objec-

te d’expropiació.
BatlleiRoig Arquitectes han 
redactat, el corresponent pro-
jecte d’obres ordinàries, que 
preveu consolidar i millorar 
aquest darrer tram de camí i 
l’adequació de quatre cruïlles 
amb camins confluents, les 
quals es tractaran de manera 
diferenciada per crear zones 
d’estada i aprofitar les visuals 
de l’emplaçament.
Per tant, es continua el tram 
que es va inaugurar a mitjans 
de 2019, aprofitant un camí 
ja existent, que s’adapta a les 
condicions paisatgístiques, de 
seguretat i comoditat del camí 
ja arranjat. És tracta d’obres 
de reforma, amb un termini 
d’execució de tres mesos. El 
pressupost puja 196.921,91€.

no s’havia tancat l’exercici 
del 2019 de manera oficial, ja 
que el tancament definitiu, en 
teoria, era el 31 de març”. En 
aquest sentit, “les empreses 
hauran de seguir les directrius 
de la nova normativa acorda-
da pel Govern i l’obligació de 
lliurar una infinitat de docu-
mentació comptable”.
Davant d’aquesta situació el 
ponent va aconsellar a les 
empreses que “la informació 
continguda en la comptabi-
litat mostri la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de 
l’empresa. Una imatge lliure 
d’errors en què no existeixin 
fallades i que totes les anota-
cions han estat correctament 
comptabilitzades”.
L’expert comptable també va 
esmentar que a causa de l’Es-
tat de l’Alarma i la paralitza-
ció de l’economia, els terminis 
s’han vist afectats a l’hora de 
complir amb les obligacions 
de legalització de llibres i di-
pòsit de comptes. Per tant “el 
calendari encara es incert ja 
que les dates per presentar la 
documentació depenen del 
dia que finalitzi l’Estat d’Alar-
ma i de moment sembla que 
aquest es prorrogarà”.
El WebinarUEA va ser un 
punt d’ajuda i reflexió tant per 
a autònoms, pimes, empreses, 
com per a assessors i compta-
bles. En total més de 170 per-
sones van assistir a la sessió 
online.
Aquest webinar i la resta de 
sessions online organitzades 
per la UEA es poden recupe-
rar en aquest enllaç: https://
bit.ly/3fJRilx



Les aportacions de les 
empreses han permès 

confeccionar 650 bates

Publicades les bases de 
les convocatòries 
d’ajuts diversos de 
l’Ajuntament
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
publicat al seu Tauler d’Edic-
tes (disponible al seu web) les 
diverses convocatòries d’ajuts, 
tant els específics arran de la 
crisi del Covid-19, com els 
que estaven previstos amb an-
terioritat. 
Són les convocatòries de sub-
vencions per al foment a la 
creació de llocs de treball esta-
bles per part de les empreses i 
entitats igualadines; per al fo-
ment a la creació de noves em-
preses i foment del cooperati-
visme; a la consolidació d’una 
activitat econòmica que ha es-
tat posada en marxa per part 
de treballadors autònoms; i 
al foment activitat econòmica 
per incidència del Covid-19.
També es poden veure les 
aprovacions inicials de les ba-
ses específiques de subvenci-
ons per al pagament de l’IBI, 
i de les bases específiques re-
guladores de subvencions per 
cursar estudis de grau i post-
graduació universitària.

Empreses de l’Anoia donen bates de protecció als 
CAP’s i dispensaris locals de la comarca
REDACCIÓ / LA VEU 

D es de l’inici de la 
pandèmia del Coro-
navirus el material i 

equips de protecció han estat 
una de les necessitats més de-
manades pel personal sanitari.
Les bates impermeables són 
una peça d’indumentària es-
sencial per al sector, en el con-
text d’alarma en el què ens tro-
bem. En aquest sentit, des de 
la UEA s’ha impulsat una ini-
ciativa per tal de recollir fons 
destinats a adquirir bates de 
protecció per al personal sani-
tari del Centre d’Atenció pri-
mària Anoia. Són els metges i 
metgesses, infermeres i infer-
mers i altres professionals, que 
fan atenció domiciliària, que 
vetllen per la gent de mobilitat 
reduïda, i que el seu paper ha 
estat clau durant els dies més 
crítics de la pandèmia, però 
també ho és actualment, i ho 
serà en un futur.
Diverses empreses anoienques 
(Sofamel, Instal·lacions Pare-

ra, Macasa, Comercial Godó, 
Intarex i Dyneke, i altres) han 
col·laborat econòmicament i 
de manera altruista en aques-
ta iniciativa per tal de poder 
aconseguir el màxim de bates 
de protecció. En total s’han 
aconseguit 650 bates, que ha 
confeccionat l’empresa ano-

ienca Dyneke, també col·labo-
radora.
Divendres al migdia es va fer 
l’entrega del material. El presi-
dent de la UEA, Joan Domè-
nech, en representació de les 
empreses, va fer entrega de 
les 650 bates a la directora 
del Centre d’Atenció primària 
Anoia, Carme Riera. El presi-
dent de la UEA agraeix a totes 
les empreses que han col·labo-
rat en aquesta iniciativa per 
“aportar el seu granet de sorra 

a la situació d’emergència que 
vivim i demostrar el seu com-
promís amb el moment actual, 
amb la comarca i la seva gent”.

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

P  A  S  T  I  S  S  E  R

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

PASTISSERIA PLA
av. Barcelona, 22 · 93 803 29 13 ·  93 8052891 

rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

FIDEL SERRA
c/ Nou, 10 

93 803 16 62
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Hi ha una desena d’em-
preses que treballen per 
a Nissan, amb uns 600 
treballadors en total, 
però afortunadament 

també ho fan per altres 
marques

REDACCIÓ / LA VEU 

D arrerament hi ha ha-
gut algun estament 
que ha prohibit que 

hi hagi diaris i revistes en sales 
d’espera i consultes públiques, 
justificant que poden ser un 
possible transmissor del Co-
vid-19. 
Tant l’Organització Mundi-
al de la Salut (OMS) com els 
principals instituts científics i 
virològics de referència inter-
nacional han dit que el conta-
gi a través de mitjans impresos 
és insignificant i que per tant 
és negligible considerar-los 
com un potencial transmis-
sor del coronavirus. La seva 
elaboració passa per totes les 
mesures de control de salubri-
tat i es fa sobre paper, que és 
una superfície porosa. A més 
l’AMI (Associació de Mitjans 
d’Informació) ha dit que no hi 
ha hagut cap cas de contagi a 
través del paper de diaris i re-
vistes.
Rentar-se les mans sovint im-
possibilita la transmissió per 

La OMS diu que els diaris de paper 
no transmeten el Covid-19

El tancament de Nissan 
també afectarà 
a fàbriques de l’Anoia

ACN / LA VEU 

E l tancament de les 
plantes de Nissan a 
Catalunya té conse-

qüències directes a l’Anoia, 
un territori greument tocat 
per la davallada econòmica 
i per la més recent crisi de la 
covid-19, que ha afectat de ple 
a la zona. La Unió Empresa-
rial de l’Anoia calcula que, 
al territori, hi ha una desena 
d’empreses afectades amb 600 
treballadors vinculats al sec-
tor de l’automoció i, per tant, 
també a Nissan. “Ho veiem 
amb preocupació. És una pa-
tacada gran venint d’una altra 
patacada. Plou sobre mullat”, 
lamenta el seu president, Joan 
Domènech. Tot i que ara cal 
estudiar quin volum de feina 
generava Nissan, ja que cap 
de les companyies es dedica-
va exclusivament a aquesta 
empresa, les més afectades 
són Calaf Group, Braid, Trire, 
Snop o Reydel. 
La Conca d’Òdena ha estat la 
zona del país més afectada per 
la crisi de la Covid-19 amb un 
tancament perimetral que va 
impactar greument les empre-
ses del territori. 
Quan tot just s’estan recu-
perant, el tancament de les 
plantes de Nissan a Catalunya 
és un nou gerro d’aigua fre-
da. L’empresa automobilística 
dona feina a una desena de 
companyies de l’Anoia, que 
no treballen exclusivament 
per a l’empresa nipona, però 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç va par-
ticipar en la trobada de 
dilluns amb el president 

de la Generalitat Quim Torra  
i amb agents socioeconòmics 
del territori. La presidenta 
d’Igualada Comerç, Laura 
Llucià va ser una de les dotze 
persones convidades a partici-
par.
Segons que ha explicat l’enti-
tat, “la trobada ha servit per-
què el president expliqués una 
sèrie de mesures que el govern 
aplicarà els propers mesos a la 
Conca. Torra ha anunciat que 
la Generalitat destinarà 1,5 
milions d’euros a fons perdut 
per reactivar el comerç a la 
Conca. Seran ajudes directes, 
sense necessitat de justificar 

contacte, ja que la pell és una 
barrera infranquejable i els vi-
rus només accedeixen al cos a 
través de les mucoses, vies res-
piratòries, boca, ulls, ferides, 
etc. El paper és molt menys 
transmissor que el fet de sor-
tir al carrer i de tocar qual-
sevol cosa, la roba, envasos, 
paqueteria, menjar-se un gelat 
o prendre un cafè en espais 

oberts. En definitiva, la possi-
bilitat d’infecció és ínfima.
Els nostres mitjans són una 
eina indispensable de comu-
nicació i de cohesió del ter-
ritori. Hem de respectar-los i 
preservar-los. Atiar la por no-
més serveix per reprimir una 
veu indispensable per estar 
informats.

Igualada Comerç, optimista davant 
les noves mesures de la Generalitat

que sí els genera un important 
volum de feina. Caldrà veu-
re, doncs, en quin volum de 
negoci afectarà la decisió de 
l’empresa asiàtica en el mercat 
dels components per l’auto-
mòbil, un nínxol on a l’Anoia 
s’estaven implantant un bon 
nombre d’empreses en els dar-
rers anys, i un dels que se’ls 
veia molt futur.
Segons el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan 
Domènech, ara cal veure qui-
na serà la repercussió directe 
al territori. Des de l’Ajunta-
ment d’Igualada també avalu-
en les conseqüències que el 
tancament de les plantes de 
Nissan pot tenir a la comar-
ca. En concret, a l’Anoia, s’hi 
elaboren llantes, pneumàtics, 
i petites peces de muntatge, 
però hi ha més components.
També caldrà veure en quina 
mesura l’Anoia pot sortir per-
judicada davant l’esforç que 
s’havia fet perquè aquest ter-
ritori fos referent en el cotxe 
elèctric i el vehicle connectat, 
amb una important inversió 
a Parcmotor per part de Cell-
nex, una de les empreses més 
punteres en aquesta tecnolo-
gia.

descensos de facturació i que 
la seva gestió serà molt àgil i 
fàcil. Això sí, només es po-
dran acollir a aquestes ajudes 
els comerços que han hagut de 
tancar durant el confinament”.
Els comerciants destaquen 
que “s’ha aconseguit que esti-
gui en estudi que els Ertos del 
comerç es puguin allar-gar, 
donat que el termini inicial 
es situa a finals de juny, i en 
aquesta època la situació pel 
comerç a Igualada es poc pro-
ductiva”.
Igualada Comerç diu que “des 
de l’inici del desconfinament 
la junta ha estat treballant i 
en contacte permanent amb 
les diferents administracions 
(Ajuntament d’Igualada, Di-
putació de Barcelona i Gene-
ralitat de Catalunya), per tal 

d’exposar la problemàtica del 
comerç a Igualada i en la re-
cerca d’ajudes, suport i soluci-
ons. Aquest contacte ha estat 
constant i intens. Les mesures 
exposades ara pel president 
Torra son positives i motiva-
dores pel nostre comerç i co-
mencen a donar resposta a les 
propostes fetes durant aques-
tes darreres setmanes”.
L’entitat comercial de referèn-
cia de la ciutat conclou que 
“estarem atents a l’evolució de 
la situació, escoltant les vos-
tres inquietuds, problemàti-
ques i propostes. Al mateix 
temps seguirem mantenint 
aquest contacte amb les dife-
rents administracions i inten-
sificant ,si cal, per continuar 
demanant i proposant pel 
nostre comerç”.
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L’ampliació d’un dia de 
les proves, que es faran 

del 7 al 10 de juliol, 
permetrà aquesta nova 
distribució, que evitarà 

permanències inne-
cessàries als centres
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REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns passat es va 
reobrir l’Estadi At-
lètic Municipal, això 

sí, amb totes les mesures sa-
nitàries que s’exigeixen. Així 
doncs, només s’ha obert la 
pista d’atletisme, però roman-
dran tancades la recta coberta, 
el gimnàs, els vestidors i les 
dutxes.
L’aforament està limitat a 30 
persones i es podrà fer entre-
nament i activitat física, sem-
pre sense contacte, de manera 
individual. A més, no es po-
den realitzar llançaments, salt 
d’alçada i de perxa i no es per-
met l’ús de material comple-
mentari de cap tipus.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equip docent del Grau 
en Enginyeria en Or-
ganització Industrial i 

Logística que la Universitat de 
Lleida (UdL) ofereix al campus 
UdL-Igualada ha organitzat 
un curs en línia solidari sobre 
Eines d’innovació. L’objectiu 
és recaptar fons pel Consorci 
Sociosanitari d’Igualada en la 
lluita contra la COVID-19. 
Per això, han establert un preu 
simbòlic: 25 euros de matrícu-
la quan el valor real és de 300 
euros.
La pandèmia global “obre un 
nou paradigma per a les es-
tratègies empresarials, amb 
noves oportunitats competiti-
ves que caldrà saber aprofitar”, 
afirmen els organitzadors.
En aquest context, el curs 
busca ajudar a les empreses i 
professionals en actiu a rein-

Curs online solidar sobre innovació 
al Campus Universitari d’Igualada

Les proves de 
Selectivitat es faran 
en franges horàries
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls horaris de les Proves 
d’Accés a la Universi-
tat s’han distribuït en 

franges horàries per evitar al 
màxim les permanències in-
necessàries a les seus, segons 
ha informat Universitats i Re-
cerca. L’ampliació d’un dia de 
les proves, que es faran del 7 al 
10 de juliol, permetrà aquesta 
nova distribució, de tal mane-
ra que les matèries més nom-
broses de la fase general, tant 
les comunes com les de mo-
dalitat, queden segregades i 
repartides en tres dies.
A més, s’estableixen tres fran-
ges d’examen per dia: per a 
tots els estudiants les proves 
començaran a les 9.00, a les 
12.00 i a les 15.00 hores. L’ob-
jectiu és impedir aglomeraci-
ons en els descansos i reduir al 
màxim les permanències a les 
instal·lacions.
Cada dia les dues primeres 
franges d’examen estan dedi-
cades principalment a matè-
ries de fase general i alguna 
específica, o bé, com succeeix 
el quart dia, a matèries de fase 
específica que tenen un elevat 
nombre d’estudiants.
Els alumnes amb necessitats 
educatives especials s’exami-
naran en tribunals específics 
amb un horari especialment 
adaptat a ells, ja que disposen 
de dues hores per a realitzar 
cada examen. Aquest canvi 
afecta tant l’alumnat dislèctic, 
com aquell diagnosticat amb 
altres trastorns d’aprenentatge 
como ara TDH o TDAH.

A partir del 7 de juliol
D’aquesta manera, la selectivi-

ventar-se, i també té com a 
objectiu divulgar i ampliar el 
coneixement i la cultura de 
la innovació entre estudiants 
i societat en general, a més 
de recaptar fons per la lluita 
contra la Covid-19.
El curs, que estarà obert en-
tre el 30 de maig i el 30 de 
juliol, consta de 10 càpsules 
formatives. El temps de de-

dicació estimat per a cadas-
cuna és d’entre 1 i 3 hores. 
Els participants disposaran 
del material d’estudi, tutories 
a través del campus virtual i 
un qüestionari d’autoavalua-
ció final. 
Es pot trobar més informa-
ció del curs i tramitar les ins-
cripcions a la web campusi-
gualada.udl.cat

tat començarà el 7 de juliol a 
les 9.00 hores, i fins les 10.30 
hores, amb l’examen de Llen-
gua castellana i literatura i el 
de Ciències de la Terra i del 
medi ambient. Entre les 12 i 
les 13.30 hores serà el torn de 
Fonament de les arts: Mate-
màtiques aplicades a les cièn-
cies socials i Anàlisi Musical. 
El dia acabarà amb Història 
de l’Art i Física entre les 15.00 
i les 16.30 hores.
El dimecres es farà l’examen 
de Llengua catalana i literatu-
ra entre les 9 i les 10.30 hores, 
els de Llengua estrangera i 
Electrotècnica entre les 12 i les 
13.30 hores i els d’Economia 
de l’empresa i Literatura cata-
lana entre les 15.00 i les 16.30 
hores.
Dijous dia 9, les PAU comen-
çaran amb Història i Dibuix 
artístic de 9 a 10.30 hores, 
seguirà amb Llatí, Matemàti-
ques i Dibuix Tècnic entre les 
12.00 i les 13.30 hores i finalit-
zarà amb Història de la filoso-
fia i Literatura castellana entre 
les 15.00 i les 16.30 hores.
L’últim dia, el divendres 10, hi 
haurà les proves de Química, 
Disseny, Geografia i Biologia 
de 9 a 10.30 hores i les de Cul-
tura audiovisual, Grec i Tec-
nologia industrial de 12.00 a 
13.30 hores.

Obre l’estadi atlètic municipal

De moment, només tenen 
permís per utilitzar-la els usu-
aris majors de 14 anys i espor-
tistes federats seleccionats pels 
clubs esportius que utilitzen 
la instal·lació, el Club Atlètic 
Igualada i Club Esportiu Ro-
ger Roca Running. Per fer-ne 
ús, s‘estableixen franges horà-
ries gestionades pel dos clubs i 

els esportistes han d’acudir-hi 
amb cita prèvia. Per complir 
amb les mesures higièniques 
necessàries, abans i després de 
cada torn , hi haurà desinfec-
ció i neteja de la instal·lació.
La situació anirà millorant a 
les instal.lacions esportives a 
mesura que s’avancin les fases 
de desescalament.
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La fira es farà aquest 
any el setembre, i tin-

drà 15 petits productors 
amb 90 productes

Residents al CAP de Montbui.

REDACCIÓ / LA VEU 

F ins 15 petits productors 
i cooperatives agroali-
mentàries de l’Anoia van 

donar a conèixer els seus 90 
productes a unes 1.000 perso-
nes durant la celebració de la 
VI Fira Caprabo de Productes 
de Proximitat que es va cele-
brar l’any passat, el que signi-
ficava un augment d’un 25% 
respecte a l’any anterior en el 
nombre de productors que han 
exposat i de productes que es 
van poder tastar.
L’any 2019 Caprabo va celebrar 
7 Fires de Productes de Pro-
ximitat. Les xifres de l’exercici 
passat són molt positives. Va 
augmentar un 25% el nombre 
de productors, un 14,5% el 
nombre de productes en ex-
posició i les fires van rebre un 
100% més de visites.
Des de que es va iniciar la cele-
bració de les Fires l’any 2014 a 
la comarca de l’Anoia, Caprabo 
ha organitzat un total de 37 fi-
res, presentant més de 2.800 
productes de 480 petits pro-
ductors i cooperatives agroa-
limentàries de 30 comarques 
catalanes, arribant a més de 
50.000 persones, en aquests 
anys.
Per a Fernando Tercero, Res-
ponsable de Proximitat de 
Caprabo “valorem molt posi-
tivament el desenvolupament 
d’aquesta fira a la comarca de 
l’Anoia i de les edicions ante-
riors que s’han desenvolupat 
per l’acceptació que tenen entre 
els clients. Per aquest motiu, 
treballarem per donar conti-
nuïtat aquesta iniciativa, que 

La Fira Caprabo de Proximitat a 
l’Anoia es farà el setembre

Residents de medicina 
i infermeria acaben la 
formació a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 23 resi-
dents de medicina i 
infermeria han fina-

litzat el seu període de forma-
ció als centres docents de l’ICS 
a la Catalunya Central. Els es-
pecialistes en medicina han 
fet la seva residència a centres 
d’atenció primària de la Cata-
lunya Central els darrers qua-
tre anys. 
Per la seva part, els especia-
listes en infermeria han tin-
gut un període de formació 
de dos anys. A partir d’ara, 
aquests professionals s’incor-
poren al sistema sanitari amb 
una formació que els ha per-
mès adquirir els coneixements 
i les habilitats necessaris per 
desenvolupar la seva professió 
en els centres d’atenció primà-
ria del sistema de salut.
La Unitat Docent Multipro-
fessional d’Atenció Familiar i 
Comunitària Catalunya Cen-
tral ha organitzat els actes de 
comiat de les promocions de 
medicina i infermeria que fi-
nalitzen el seu període de for-
mació, mantenint les mesures 
de seguretat que requereix la 
situació d’emergència actu-
al. Aquesta promoció serà la 
primera que finalitza després 
d’afrontar el major repte que 
ha tingut el sistema sanitari 
català en els darrers anys. 
Durant el període de pandè-
mia, la implicació d’aquests 
professionals ha estat clau per-
què els serveis de salut hagin 
pogut fer front a les demandes 
que la COVID-19 ha provocat 
a l’atenció primària i als seus 
serveis d’urgències i, com a re-
forç, als hospitals del territori.

Formació conjunta
La formació d’especialistes es 

fa conjuntament amb els dis-
positius col·laboradors de la 
Unitat Docent: Servei d’Emer-
gències Mèdiques, Salut Pú-
blica, Programa d’atenció do-
miciliària - Equip de suport 
(PADES) i Atenció Continu-
ada d’Urgències Territorial, 
centres i serveis sociosanitaris 
i els hospitals de referència del 
territori: Hospital d’Igualada, 
Hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa i Hospital Universi-
tari de Vic.
La docència d’especialistes 
en ciències de la salut a la 
Catalunya Central fa una 
aposta important per la for-
mació d’infermeria de famí-
lia i comunitària. L’any 2020 
ha estat designat per l’Orga-
nització Mundial de la Salut, 
juntament amb el Consell 
Internacional d’Infermeria, 
Any Internacional dels Pro-
fessionals d’Infermeria i Lle-
vadores en reconeixement 
a la tasca fonamental que 
aquests professionals rea-
litzen dins del sistema de 
salut. El compromís de la 
Unitat Docent es demostra 
amb l’augment de l’oferta de 
places de formació en infer-
meria; de les quatre places de 
l’any 2014, fins a una oferta 
de vuit places aquest 2020. 
La tasca d’aquests professi-
onals durant la pandèmia, i 
sobretot dels que ara finalit-
zen el seu període de forma-
ció, ha estat imprescindible 
en els centres d’atenció pri-
mària i hospitals de referèn-
cia de la Catalunya Central.
La Unitat Docent forma ac-
tualment un total de 94 es-
pecialistes, disposa de vuit 
equips d’atenció primària 
docents i de 53 tutors i tuto-
res acreditats per a la forma-
ció d’especialistes.

és un referent en la producció 
de proximitat, amb la celebra-
ció aquest 2020 de 7 noves fi-
res. L’excepcionalitat que estem 
vivint ens ha portat a posposar 
la celebració, sempre que sigui 
possible, a el segon semestre 
del l’any “.
Paral·lelament a la celebra-
ció de les fires de proximitat, 
Caprabo realitza una decidida 
aposta per la producció de pro-
ximitat. La companyia compta 
amb un Programa de Proximi-
tat per Comarques a través del 
qual ha donat entrada, des de 
2014, a més de 300 petits pro-
ductors i cooperatives agràries, 
i a més de 2.600 productes a les 
seves botigues.
Pla d’ajuda a la producció de 
proximitat pel COVID19
En els últims dos mesos, i do-
nant resposta a la problemàti-
ca de el sector agroalimentari 
que s’ha quedat sense els seus 

canals de distribució habituals 
a conseqüència de la crisi sani-
tària de la Covid19, prop d’un 
centenar de petits productors 
i cooperatives s’han sumat a el 
programa de ajuda que ha po-
sat en marxa Caprabo per do-
nar entrada a aquests produc-
tors a les seves botigues.
La iniciativa de Caprabo de 
donar entrada als petits pro-
ductors de proximitat davant 
la crisis sanitària actual ha es-
tat treballada directament amb 
el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat de Ca-
talunya i amb la Federació de 
Cooperatives Agràries de Cata-
lunya (FCAC).
S’han superat les expectatives
En 2019, les vendes de produc-
tes de proximitat a Caprabo van 
créixer un 6,5%. Una xifra que 
és un 20% superior a la prevista 
per la companyia. Les vendes 
de petits productors i coope-
ratives agrícoles van superar, 
en el seu conjunt, els 31,3Mill€ 
durant l’últim exercici. Desta-
quen els productes frescos i, de 
manera especial, la fruita amb 
un augment de vendes del 20%.

Obres a l’Av. Mestre Muntaner
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha comen-
çat aquesta setmana 
les obres de millora de 

l’Avinguda Mestre Muntaner 
entre els carrers Òdena i Sant 
Josep. 
Una vegada estiguin finalit-
zades, es reduirà un carril de 
circulació, es farà una vorera 
nova i s’augmentaran 40 pla-
ces d’aparcament, que queda-
ran establerts en el sistema de 
en semibateria. De moment, 
tal i com s’observa a la foto 
distribuïda a les xarxes socials, 
les obres consisteixen en la re-
baixa de la zona existent entre 
l’av. Catalunya i la de Mestre 
Muntaner.

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

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Gestió Parcmotor Cas-
tellolí SL, empresa 
gestora de Circuit 

Parcmotor, ha estat l’adjudica-
tària de la concessió adminis-
trativa per a l’ús del Campus 
Motor. El Consell Comarcal 
va treure a concurs públic, el 
passat mes de gener, la ges-
tió d’aquesta instal·lació amb 
la voluntat de transformar-la 
definitivament en un element 
que impulsi la indústria de 
l’automoció a l’Anoia. Aques-
ta adjudicació es votarà en el 
Ple Comarcal que se celebrarà 
aquest dimecres, 27 de maig. 
Circuit Parcmotor, doncs, tin-
drà durant vint anys la seva 
utilització i explotació, pagarà 
un cànon anual a l’ens comar-
cal per l’edifici i, a més, farà 
una destacada inversió per a 
portar a terme les obres que 
completin les instal·lacions, 
ja que en aquests moments 
el Campus té les dues plantes 
superiors buides i pendents 
de les tasques d’adequació 
que el Consell Comarcal, 
amb el seu pressupost, no pot 
afrontar. D’aquesta manera, el 
Consell passarà a ingressar un 
import anual i, en acabar la 
concessió, rebrà l’edifici amb 

una inversió feta per valor 
d’aproximadament 700.000 
euros. La iniciativa suposa un 
canvi molt rellevant en l’actual 
model de gestió, incorporant 
nous elements que han de fer 
possibles noves i decidides 
apostes per l’emprenedoria, 
per la formació i per aspectes 
fonamentals a curt termini 
com el 5G, així com la mobili-
tat en el futur més immediat. 
El conseller del Campus Mo-
tor, Jordi Barón, afirma que 
“celebrem el compromís amb 

el territori i l’aposta decidida 
que fa Circuit Parcmotor in-
corporant aquesta instal·lació; 
una actuació que li permetrà 
créixer i fixar-se nous reptes i 
que, al mateix temps, contri-
buirà a treure el màxim rendi-
ment possible a aquest equi-
pament públic i a obrir noves 
possibilitats de futur per la 
comarca amb un retorn d’ac-
tivitat econòmica”. Barón re-
corda que “el Consell Comar-
cal s’ha assegurat un ús públic 
de l’edifici i estem convençuts 

Circuit Parcmotor Castellolí gestionarà el Campus 
Motor per impulsar la indústria del motor a l’Anoia

que aquesta nova etapa supo-
sarà un impuls molt destacat 
per al sector del motor, que 
té al davant un gran camp 
per córrer a la nostra comar-
ca”. El Campus Motor Anoia 
va entrar en funcionament al 
mes de desembre de 2013. En 
aquests anys, a banda d’acollir 
els serveis de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comar-
cal, ja s’hi ha dut a terme una 
tasca important d’acostament 
de la comarca al sector del 
motor, que ara es vol multipli-

car, amb el nou model de ges-
tió, per aprofitar totes les po-
tencialitats de la instal·lació. 
Fabricants automobilístics 
de primer nivell com SEAT, 
Mercedes, Volvo, Honda o 
Renault, grans agències d’es-
deveniments, organitzacions, 
institucions i empreses locals 
hi han celebrat sessions de 
treball, presentacions i esde-
veniments. Ha acollit també 
jornades i trobades especia-
litzades, s’ha obtingut el su-
port, entre altres, del Clúster 
de la Indústria de l’Automoció 
(CIAC) i Clustermoto, i s’han 
generat aliances amb univer-
sitats i centres tècnics de refe-
rència.
S’ha sol·licitat, a més, un pro-
jecte europeu dirigit a l’avenç 
del vehicle connectat.
De la seva banda, Circuit 
Parcmotor Castellolí, ubicat 
a tocar de l’edifici, va néixer 
l’any 2009 com a Centre de 
Tecnificació del Motor i avui 
és una de les instal·lacions 
més destacades de Catalunya 
pel que fa a la innovació i 
suport a la indústria de l’au-
tomació i continua apostant 
per l’esport del motor, la for-
mació de pilots i la celebra-
ció de competicions d’àmbit 
nacional.

Circuit Parcmotor ostentarà durant vint anys la utilització i explotació d’aquest equipament, a canvi d’un cànon anual i, a més, 
farà una destacada inversió per portar a terme les obres que completin les instal·lacions

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dimecres es va signar 
l’acta de replanteig de l’obra 
d’urbanització del PMUr3. El 
sector, ubicat sota la munta-
nyeta d’Scorpia, ocupa una 
superfície de 37.442 m2 dels 
quals 6.500 es destinaran a lo-
cals comercials; més de 15.000 
tindran ús residencial, gairebé 
16.000 es destinaran a parcs i 
jardins; i poc més de 4.600 a vi-
als i zones d’aparcaments.
L’àmbit d’actuació del sector 
comprèn els terrenys delimitats 

per la carretera C244, el límit 
del terme municipal d’Òdena, 
el carrer Verge de Montserrat 
i la prolongació del carrer Ro-
ger de Flor, a l’entrada del mu-
nicipi. Es tracta d’un sector de 
sòl urbà no consolidable que 
conforma l’entrada principal al 
municipi i que delimita també 
amb el turó Puig d’Andela.
El PMUr3 contempla la cons-
trucció d’habitatges, un màxim 
de 175, reservant un 20 % per a 
habitatges de protecció pública 
i un 10% per a habitatges asse-
quibles.

S’inicien les obres de la 
nova zona comercial de 
Vilanova del Camí JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
va aprovar en la darrera 
sessió plenària, realit-

zada telemàticament, posar a 
disposició del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, un solar de 3.500 
m2 a tocar del pati de l’Escola 
Bressol, per equipar el muni-
cipi amb un nou centre edu-
catiu de primària. L’acord es va 
aprovar amb els vots d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC-AM) i els vots en contra 
de Junts per Jorba.
Actualment, el centre Guerau 
de Jorba té la seva seu princi-

pal en un edifici amb més de 50 
anys i combina algunes de les 
seves activitats en edificis an-
nexos, com els antics habitat-
ges dels mestres o uns baixos 
situats al carrer de La Sort per 
a educació infantil. Pel nombre 
d’alumnes inscrits, la presència 
de barreres arquitectòniques 
i l’antiguitat de l’immoble, les 
deficiències que presenten les 
instal·lacions actuals van mo-
tivar l’inici de treballs tècnics 
i operacions jurídiques per 
oferir els terrenys en les con-
dicions exigides pel Departa-
ment d’Educació i equipar Jor-
ba amb una nova escola.
A falta d’una data concreta 

perquè comencin les obres, el 
nou centre educatiu serà cons-
truït per la mateixa Generalitat 
de Catalunya o bé, per un ter-
cer, mitjançant qualsevol ne-
goci jurídic i segons el mateix 
acord aprovat en sessió plenà-
ria, l’ajuntament es farà càrrec 
de les adequacions necessàries 
per construir l’edifici. L’acord 
preveu que el solar i el nou cen-
tre educatiu siguin de titulari-
tat municipal i el cost del man-
teniment, subministraments, 
neteja i vigilància aniran a càr-
rec del consistori. D’altra ban-
da, el servei educatiu l’oferirà el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Jorba posa a disposició un solar per 
construir una nova escola
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
va aprovar dijous pas-

sat en el ple ordinari de maig 
una modificació de crèdit 
de gairebé 2’5 milions d’eu-
ros procedents del romanent, 
per tal de pal·liar els efectes 
de la pandèmia de Covid-19. 
La modificació es va aprovar 
amb el vot favorable dels set 
regidors de l’Equip de Govern 
(format pels 6 regidors d’Ara 
Montbui i la regidora de Som 
Montbui-ERC) i amb l’absten-
ció dels sis regidors del grup 
socialista.
La modificació de crèdit apro-
vada és la més important de 
la història de l’Ajuntament 
montbuienc, afecta a 33 par-
tides del pressupost municipal 
i té com a objectiu “blindar” 
una part molt important del 
romanent que té l’Ajuntament 
per dedicar-lo a actuacions de 
màxima necessitat social o a 
projectes que poden dinamit-
zar econòmicament el muni-
cipi.
Cal destacar que la modifica-
ció contempla 600.000 euros, 

amb diferents partides de con-
tingència i ajudes per pal·liar 
els efectes de la crisi sanitària. 
En aquest sentit, sobresurt 
una partida de 290.000 euros 
per dotar econòmicament di-
ferents plans d’ocupació lo-
cals, vinculats als àmbits del 
manteniment i dels serveis 
socials. També en l’àmbit d’as-
sistència social, s’han destinat 
40.000 euros més a garantir i 
ampliar el subministrament 
del Banc dels Aliments i tam-
bé per a ajuts a les famílies 
més necessitades.
Pel que fa a l’àmbit de dinamit-
zació comercial, l’Ajuntament 
montbuienc destina 100.000 
euros a finançar una línia de 
microcrèdits per a empreses i 
comerç local que s’hagin vist 
afectats per la pandèmia.
D’igual manera, el consistori 
destina una partida a la com-
pra de material sanitari i de 
protecció, per tal de garantir 
la seguretat dels espais i ser-
veis municipals en aquest pro-
cés de desescalada i de pas a la 
“nova normalitat”.
Cal destacar que aquesta 
modificació suposa dotar de 
quantitat econòmica dife-

L’ajuntament de Montbui destinarà 
2’5 milions d’euros del romanent per 
pal·liar els efectes de la Covid-19

rents projectes i actuacions, 
els quals s’aniran executant a 
mesura que tot vagi tornant 
a la normalitat, i que afecta a 
diferents projectes (camí de 
connexió entre el Nucli Urbà 
i el Nucli Antic, connexió del 
carrer Sant Jaume i carrer La 
Tossa, pla participatiu del 
POUM, millores cementiri 
municipal, rehabilitació local 
del Banc dels Aliments, entre 
d’altres)  L’Equip de Govern 
montbuienc, tal i com va ex-
plicar la regidora d’Hisenda 
Jésica Arroyo, “actuem de for-
ma responsable, ens dotem 
d’aquestes partides per poder 
dur a terme aquest pla de xoc, 
per ajudar al màxim de col-
lectius i persones possibles del 
nostre municipi, i, a la vegada, 
continuarem disposant d’ 1’1 
milions de romanent lliure”.
Durant l’aprovació del punt, 
des de de l’Equip de Govern 
municipal es va insistir no-
vament en la importància i 
necessitat d’aprofitar la bona 
situació econòmica de la ins-
titució municipal per tal de 
realitzar d’un pla de xoc amb 
importants mesures de caire 
social i econòmic.

MONTBUI / LA VEU 

Després de dos mesos sus-
pès per la crisi sanitària de la 
Covid-19, dissabte passat es 
va recuperar el mercat dels 
dissabtes, “Montmercat”, amb 
una versió reduïda i adaptada 
als condicionants de la Fase 1 
de la desescalada.
MontMercat es va dur a terme 
amb nombroses limitacions, 
tant pel que feia al nombre de 
paradetes com també als con-
dicionants de distància social 
(2 metres entre els compradors 
a les cues), zones delimitades, 

compliment de mesures d’hi-
giene i desinfecció a les para-
detes. Cal destacar que durant 
tota la matinal es van realitzar 

Dissabte es va recuperar el servei 
“Montmercat

diferents controls per part de 
la Policia Local de Montbui, 
per assegurar el compliment 
de totes les mesures.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest any tothom ens 
estem adaptant a una 
nova situació inima-

ginable tan sols fa uns mesos.
A La Tossa, també. La tradici-
onal Festa del Roser de la Tos-
sa, com tantes altres trobades 
i activitats d’arreu, enguany 
s’ha hagut de suspendre. 
D’altra banda, la situació sa-
nitària i a les restriccions de 
moviments marcades en tota 
la comarca, no han permès 
poder fer les tasques de man-
teniment bàsic que fins ara 
feien els membres de la Fun-
dació de la Tossa, de forma 
voluntària i periòdicament.
Tot això, juntament amb les 
abundants pluges i climatolo-
gia d’aquesta primavera, ha fet 
que tot l’entorn necessités tre-
balls intensos de jardineria i 
manteniment.  Des de l’Ajun-
tament de Montbui ja s’han 
començat a fer aquests tre-
balls especials, per anar pre-
parant l’entorn en les millors 
condicions paisatgístiques.
Aquest mes de juny, està pre-
vist que es finalitzin les millo-
res del Castell, que permetran 
poder gaudir d’un nou espai, 
a la seva part superior.  Una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona dins del seu objec-
tiu de millorar espais públics, 
possibilitarà l’accés a la part 
superior de la torre que fins 
ara no era obert al públic i ob-

servar tot l’entorn de la Conca 
d’Òdena.  
Amb l’objectiu de garantir 
l’accessibilitat, millorar l’es-
tat de conservació i dotar a 
aquest espai d’un nou atrac-
tiu per als visitants, la remo-
delació inclou una millora de 
tota l’estructura de la torre, la 
construcció d’una nova escala 
per connectar la planta baixa 
amb la part superior, així com 
una passarel·la i un mirador a 
la part superior. 
Tenint en compte la previsió 
de fases de la desescalada pel 
Covid19 es preveu també que 
el restaurant obri al juny, i 
que tant les visites guiades a 
La Tossa com les visites a la 
Sala d’Exposicions del Refu-
gi, es reprenguin a l’inici de 
juliol.
Esperem confirmar-vos ben 
aviat l’obertura dels diferents 
espais, i també de l’esperada 
remodelació del Castell.
I com sempre, seguim recor-
dant a totes les persones i 
grups de joves que us acosteu 
a aquest fantàstic mirador de 
la Conca, la importància de 
tenir cura de l’entorn.  Inten-
tem entre tots que després de 
visitar-lo, estigui igual o mi-
llor que l’hem trobat.  Volem 
fer una crida a la responsabi-
liat individual i col·lectiva per 
poder gaudir al màxim de tot 
allò que ens aporta la natura 
com espai de llibertat, inspi-
ració, silenci i salut.

La Tossa de Montbui es 
prepara per rebre de nou 
als visitants 
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JORBA / LA VEU 

El Govern ha autoritzat 
l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) a 

concedir una subvenció di-
recta al Consell Comarcal de 
l’Anoia per finançar la millora 
de les instal·lacions i processos 
de tractament de residus de la 
planta de compostatge de Jor-
ba. L’import de la subvenció és 
de 4,4 milions d’euros, a través 
de la modificació d’un con-
veni aprovat el novembre de 

El Govern aprova destinar 4,4 milions d’euros a millorar 
la planta de compostatge de Jorba

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Preocupats per les con-
seqüències econòmi-
ques i socials de la pan-

dèmia de la Covid-19, l’equip 
de govern de l’Ajuntament de 
Castellolí ha decidit modificar 
el pressupost municipal per 
destinar més de 50.000 euros 
extres a ajudar els veïns que 
pateixen més fortament la cri-
si.
D’una banda, ha aprovat in-
crementar fins a 5.000 euros la 
partida per a ajudes socials a 
les famílies en situació de vul-
nerabilitat i per a l’abastiment 
del Banc d’Aliments, i obrir 
una línia d’ajuts de 10.000€ 
per destinar a persones inclo-
ses en expedients de regulació 
d’ocupació (ERTOs i EROs) 
que encara no hagin cobrat. 
Pel que fa a l’educació, l’Ajun-
tament atorgarà beques es-
colars per valor de 3.000€ als 
estudiants universitaris que 

ció a domicili per tots els avis 
que ho desitgin.
La modificació pressupostà-
ria també obre una línia de 
contractació de 10.000€ a au-
tònoms locals que ofereixin 
serveis com manteniment de 
vies, infraestructures muni-

ho necessitin, més una parti-
da específica de 1.000€ per a 
ajudes pel transport escolar. 
Les persones grans podran ac-
cedir al programa “Un mòbil 
a cada casa” que té com a ob-
jectiu garantir que tots els ma-
jors de 65 anys disposen d’un 

smartphone o tauleta per po-
der-se comunicar amb família 
i amics. Per aquest programa 
l’Ajuntament disposa d’una 
partida de 3.000€ que s’inver-
tiran en la compra de mòbils 
per a les persones que no en 
tinguin i en sessions de forma-

L’Ajuntament de Castellolí destina 50.000 euros a pal·liar 
els efectes socials i econòmics del Covid19

cipals, jardins, serveix infor-
màtics o arts gràfiques per 
sostenir el teixit professional 
del municipi, a més d’una par-
tida de 10.000 euros per aju-
des als empresaris del sector 
de la Restauració que hagin 
d’invertir en l’adequació dels 
espais per complir les noves 
normatives d’higiene i segu-
retat. Els comerços locals que 
s’han vist obligats a tancar per 
la declaració de l’estat d’alarma 
tindran una bonificació d’una 
part de la taxa de residus. Fi-
nalment, les entitats del mu-
nicipi també podran accedir 
a ajudes per valor de 8.000 
euros.
Totes aquelles persones empa-
dronades a Castellolí que vul-
guin accedir a alguna d’aques-
tes ajudes poden fer-ho abans 
del dia 15 de juny contactant 
amb l’Ajuntament a través del 
web castelloli.cat, el correu 
castelloli@diba.cat o bé el telè-
fon 93808400.

2018 que atorgava a l’ens local 
2,5 milions d’euros. D’aquesta 
manera, la  subvenció defini-
tiva serà de gairebé 2 milions 
d’euros més que els inicials, 
provinents del Fons de Gestió 
del cànon de residus munici-
pals.
Aquesta planta de compostat-
ge dona servei als municipis 
de la comarca de l’Anoia i rep 
també fluxos procedents de 
comarques veïnes. Les millo-
res consistiran a adequar i es-
tabilitzar els talussos que afec-

ten les zones de treball de la 
planta. També s’hi realitzaran 
obres per millorar els proces-
sos de compostatge, l’eficièn-
cia i la capacitat de tractament 
de la fracció orgànica. Les mo-
dificacions permetran situar la 
capacitat de la planta al voltant 
de les 10.000 tones anuals.

Aquesta planta de com-
postatge dona servei als 
municipis de la comar-

ca de l’Anoia
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L’estiu s’apropa, les tem-
peratures comencen a 
ser altes i en moltes llars 

comença a ser imprescindible 
l’ús d’aire condicionat per fer 
front a la calor. Enguany s’hi 
afegeix, a més, la circumstàn-
cia que és possible que ens 
veiem obligats a passar més 
temps a casa, de manera que 
disposar d’un sistema de cli-
matització eficient resulta més 
convenient que mai.
Fins ara sabíem que un equip 
de climatització s’utilitza per 
elevar el confort i la comoditat 
de l’estança on s’instal·la, però 
la nova situació que vivim ens 
ha mostrat que també pot ser-
vir per filtrar i millorar l’aire 
que respirem.
La mateixa Associació de Fa-
bricants d’Equips de Climatit-
zació (AFEC) assenyalava fa 
uns dies en un comunicat pú-
blic que “els sistemes i equips 
de climatització milloren la 
qualitat de vida de les perso-
nes, proporcionant confort i 
contribuint a obtenir entorns 
més saludables”. Així mateix, 
afirmava que, “a més d’acon-
seguir la temperatura i la hu-
mitat ambiental adequades, 
són capaços de renovar i fil-
trar l’aire interior, eliminant 
micropartícules de l’ambient, 
fent així que l’aire que es res-
pira sigui més net”.
El comunicat de l’AFEC feia 
referència als estudis duts a 
terme per organismes com la 
Societat Nord-americana de 
Calefacció, Ventilació i Aire 
Condicionat o la Federació 
d’Associacions Europees de 
Calefacció, Ventilació i Aire 

Condicionat, que han conclòs 
que la ventilació i la filtració 
proporcionades pels sistemes 
de climatització, utilitzats 
per a calefacció i refrigera-
ció, contribueixen a reduir la 
concentració de virus i bacte-
ris en l’aire interior i, per tant, 
el risc de transmissió.

Filtre fotocatalític i d’ió/plata
En aquesta direcció, alguns 
equips d’aire condicionat que 
hi ha al mercat ja incorporen 
filtres específics que ajuden a 
gaudir d’un aire més net i pur. 
Per exemple, la marca Kosner, 
una de les més valorades en-
tre els instal·ladors professio-
nals, ofereix dos innovadors 
filtres en els seus splits d’aire 
condicionat, que garanteixen 
un aire més saludable.
D’una banda, un filtre reco-
bert d’ions de plata, que té 
un efecte bactericida, ja que 
és capaç d’eliminar la majoria 
de bacteris i virus presents 
en l’aire.  A més, prevé la for-
mació de floridures i fongs 
per evitar les males olors a 
l’estança.  D’aquesta manera, 
s’aconsegueix un augment en 
la qualitat de l’aire respirat i, 
per tant, un impacte directe 
sobre la salut.
D’altra banda, els seus equips 
també incorporen un filtre 
fotocatalític que contribu-
eix a retenir les partícules de 
pols, pol·len i àcars, la qual 
cosa és també molt útil per a 
persones que pateixen alguna 
mena d’al·lèrgia, proporcio-
nant a l’estança un aire net i 
sa.
En general, el manteniment 

d’aquests filtres és senzill. En 
principi, n’hi ha prou de re-
tirar-los un cop l’any, sempre 
amb l’equip apagat, i nete-
jar-los amb aigua i sabó suau 
i deixar-los assecar a l’aire. 
També es pot fer servir una 
aspiradora. En cas de dubte, 
es recomana seguir les indi-
cacions del manual de l’equip.
Al marge dels filtres, els 
equips d’aire condicionat do-
mèstics ofereixen altres avan-
tatges importants en el mo-
ment actual, com el fet de no 

barrejar l’aire de les diferents 
estances, la funció d’assecat 
de la bateria, que fa que un 
cop que l’equip s’atura no es 
generi humitat en l’interior i 
s’eviti la supervivència de vi-
rus o microorganismes, o la 
utilització de materials com 
el coure o l’alumini, que són 
les superfícies metàl·liques 
sobre les quals sobreviuen 
menys temps els virus.
Tots aquests factors estan 
contribuint a un augment 
de la demanda, que s’uneix 

La importància dels filtres en l’aire condicionat
La marca especialitzada en climatització pro-
fessional Kosner incorpora filtres fotocatalí-
tics i d’ió/plata per assegurar un aire net i pur

a l’important esforç innova-
dor dels fabricants per oferir 
equips que garanteixin la se-
guretat i el confort dels usua-
ris. Els equips de Kosner, per 
exemple, tenen la classifica-
ció energètica més alta (fins a 
A+++ en el seu model Supra 
Serie A estrenat recentment, 
la joia de la corona de la 
marca) i disposen d’una ga-
rantia de 5 anys en compo-
nents, mà d’obra i desplaça-
ment, una cosa poc freqüent 
en aquest mercat.

L’aire condicionat s’ha con-
vertit en un electrodomèstic 
imprescindible a la llar en 
els darrers anys. Fa algunes 
dècades, la instal·lació era 
més complicada i els apa-
rells ocupaven més espai 
de la llar; ara és més fàcil i 
també els aires condicionats 
presenten uns dissenys fà-
cils d’integrar als habitatges. 
Per contra, l’evolució dels 
aparells ha fet que cada ve-
gada aportin més millores 
però es compliqui la seva 
gestió. 
Els manuals d’instruccions 
estan plens de paraules tèc-
niques i termes anglosaxons 
que poques persones ente-
nen i encara que els tècnics 
autoritzats que instal·len 
els aparells expliquen acu-
radament el funcionament, 
moltes vegades tenim mala 
memòria, oblidem per què 
serveix cada botó i ens fa 
vergonya preguntar. Et do-

nem 5 consells bàsics per en-
tendre el seu funcionament 
que serveixen per a qualsevol 
marca d’aires condicionats:
- Cool o el símbol d’un flo-
quet de neu: Significa que 
està en el mode fred. Si és 
estiu, tens calor i necessites 
refredar l’ambient aquesta és 
l’opció que has de posar, els 
graus ja són cosa teva, però 
et recomanem que no siguin 
menys de 21 per fer estalvi 
energètic i reduir les emissi-
ons.
- Heat o el símbol d’un sol: 
És l’activació de la denomi-
nada “bomba de calor”, si és 
hivern i tens fred, has de pré-
mer aquest botó del teu co-
mandament a distància. Igual 
que en el cas anterior, els 
graus ja són cosa teva, però 
la recomanació és no activar 
una temperatura superior als 
25 graus centígrads.
- Dry o el símbol d’una gota: 
Es tracta de l’opció d’humitat, 

si la poses no aconseguiràs 
generar calor o generar fred, 
el que faràs és disminuir la 
humitat que hi pugui haver 
a l’ambient.
- Sleep o el símbol d’una 
estrella o una lluna: Par-
lem del mode nit, que ajus-
ta la temperatura segons els 
graus que hi hagi a l’ambient 
per poder proporcionar un 
descans adequat, ni massa 
calor, ni massa fred.
- El símbol d’un ventila-
dor: Serveix per ajustar 
precisament la velocitat del 
ventilador que inclou l’apa-
rell i no afecta en res als 
modes que hagis seleccionat 
(cool, heat, dry…)
També és possible trobar el 
dibuix d’un rellotge que ens 
permet programar l’hora i 
també fletxes que assenya-
len la direcció de la sortida 
de l’aire (podem fer que si-
guin cap amunt, el centre, 
direcció a terra…).

Entenem el comandament a distància 
del nostre aire condicionat?

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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Ha arribat l’estiu i la calor 
comença a ser sufocant. La 
millor manera d’estar més 
còmode a la nostra casa o en 
l’oficina és engegar l’aire con-
dicionat per abaixar la tem-
peratura. Però aquesta co-
moditat té un preu i hem de 
seguir una sèrie de consells 
per evitar que la factura de la 
llum ens doni una desagrada-
ble sorpresa.
T’oferim algunes pautes per a 
que refrescar-nos no ens su-
posi una gran despesa:

Elecció de l’aparell
No tots els aparells d’aire con-
dicionat són iguals en el que 
a consum i eficiència energè-
tica. No sempre l’aparell més 
potent és el més adequat per a 
les nostres necessitats. A l’ho-
ra de triar, hem de fixar-nos 
en l’etiqueta energètica ja que 
hi ha aparells d’aire condicio-
nat que consumeixen un 60% 
més d’electricitat per oferir les 
mateixes prestacions. Per això, 
a l’hora de triar l’aparell cal es-
tudiar factors com: els metres 
quadrats de l’espai a refrigerar, 
la climatologia del lloc, l’orien-

tació, el grau d’aïllament, etc. 
Si tenim dubtes, el millor és 
acudir a un especialista.

Triar bé la ubicació de l’apa-
rell
Cal situar l’aparell a l’altura 
i amb l’orientació adequa-
da per aprofitar tota la seva 
capacitat. A més, en el cas 
que porti termòstat, cal col.
locar-ho lluny de les zones de 
corrent d’aire o aprop de zo-
nes de calor o portes. I en el 
cas que sigui un aparell tipus 
split, la unitat exterior també 
ha de ser situada en un lloc 
que no tingui radiació directa 
del sol i que tingui una bona 
circulació d’aire. En cas con-
trari, podem escurçar la vida 
útil i el seu rendiment no serà 
òptim.

Atenció a la temperatura
Posar l’aparell d’aire condicio-
nat al màxim de la seva capa-
citat no és la millor idea. Pri-
mer, perquè consumeix molta 
més energia de la necessària, 
i segon perquè això no sig-
nifica que aconseguim abans 
la temperatura de confort. 

El millor és fixar una tem-
peratura, entre 22 i 25 graus, 
l’aparell treballarà a màxim 
rendiment fins a aconseguir 
aquesta temperatura indica-
da i després es limitarà a re-
gular-la, però sense excessiu 
consum. Cal tenir en compte 
que per cada grau de menys 
que posem en el termòstat, 
l’aparell consumeix al voltant 
d’un 8% més d’energia. I no és 
bo que hi hagi una diferència 
de més de 2º entre la tempe-

ratura de l’interior i la de l’ex-
terior.

Ús eficient
Si engeguem l’aparell d’aire 
condicionat, hem de tancar 
portes i finestres ja que els 
corrents d’aire faran que l’ai-
re fred es barregi amb el més 
calent, perdent bona part de 
la seva funció. A més, hem 
de mantenir nets els filtres 
de l’aparell ja que la pols acu-
mulada rebaixa el seu rendi-

Com podem estalviar en la utilització de l’aire condicionat?
ment. Lo més aconsellable és 
netejar-lo un parell de vega-
des durant la temporada de 
major ús, això si, seguint les 
instruccions del fabricant. I 
hem de vigilar que l’aire que 
surt de l’aparell sigui tan fred 
com el primer dia. Si no és 
així, és probable que s’hagi 
produït una fugida de líquid 
refrigerant. Si és així, cal avi-
sar al servei tècnic per a què 
solucioni el problema.

Altres alternatives
Per evitar un ús excessiu de 
l’aire condicionat podem 
buscar alternatives per re-
frescar el nostre habitatge. 
L’ús de tendals i persianes 
evita que el sol entri directa-
ment a casa nostra i obrir les 
finestres a les hores més fres-
ques ajuda a rebaixar la tem-
peratura. Una altra alternativa 
és evitar l’ús dels electrodo-
mèstics que donen més calor, 
com el forn o la planxa, durant 
les hores més caloroses. Tam-
bé podem utilitzar ventiladors 
per facilitar el moviment de 
l’aire, alternant-ho amb l’aire 
condicionat.

REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE CALDERES CLIMATITZACIÓ I 

EQUIPS DE TRACTAMENTS 
D’AIGUA, GAS, GASOIL I 

ENERGIES RENOVABLES

ROBERTO 687 28 88 93
TONI 696 53 24 35

RT CLIMA 93 138 79 86

c/Nostra Senyora de la Mercè 1 · Vilanova del Camí · rtclima@rtclima.es ·  www.rtclima.es

OFERTA DEL MES

OFERTA DEL MES

MSZ-AP35VGK, R32
A+++  AMB WIFI

BOMBA DE CALOR INVERTER

1.350€
Instal·lació inclosa �ns a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus

Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

KOSNER KSTI12/35F PLUS
BOMBA DE CALOR INVERTER

975€
Instal·lació inclosa �ns a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus

Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, 
NETEJA I DESINFECCIÓ

NO PASSIS CALOR AQUEST ESTIU!
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Molts aparells d’aire 
condicionat es pas-
sen força mesos acu-

mulant pols. Tothom s’oblida 
que existeixen. Però un dia les 
temperatures tornen a pujar i 
cal buscar el comandament a 
distància.
És en aquest moment que te’n 
recordes que ni l’has netejat ni 
l’has posat a punt, però neces-
sites que es posi a funcionar 
com abans millor. Què faràs 
aleshores?
Encara que no t’ho creguis, 
es pot sobreviure l’estiu sense 
aire condicionat. Però ja que 
tens un aparell a casa, el que et 
convé és netejar-lo i posar-lo a 
punt.
Aquests són els principals 
avantatges de netejar i posar a 
punt l’aire condicionat:
- L’aire que expulsarà l’aparell 
serà més pur, lliure de brutí-
cia i bacteris. Aquest punt és 
crucial per a qui té problemes 
respiratoris.
- Millorarà l’eficiència energè-
tica: per refredar igual, consu-
mirà menys energia (i tu paga-
ràs menys a la factura).
- L’aparell d’aire condicionat et 
durarà més temps i es reduirà 
la probabilitat d’avaries.
- Evitaràs les males olors quan 
l’encenguis.

Cada quant temps cal netejar 
l’aire condicionat?
El més normal és netejar 
l’equip d’aire condicionat abans 

i després d’un ús perllongat. És 
a dir: al començament i al final 
de l’estiu. Però si el teu aire con-
dicionat està dotat d’una bom-
ba de calor també l’hauries de 
netejar en començar i acabar 
l’hivern.
És clar que pots pagar algú que 
ho faci per tu. Però també t’hi 
pots posar tu mateix. No és 
complicat i no t’hauria de por-
tar més de 30 minuts.
Recorda que si la teva instal·la-
ció d’aire condicionat té més de 
5 kW de potència, el manteni-
ment l’ha de fer un professio-
nal autoritzat per complir així 
el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis.

Com netejar el teu aire condi-
cionat en mitja hora

Abans de fer res, respecta 
aquesta regla: no engeguis l’ai-
re condicionat si porta mesos 
apagat. Si l’engegues, ni que si-
gui per uns segons, l’únic que 
aconseguiràs serà ruixar de 
brutícia i bacteris l’habitació.

1. Neteja els filtres
La missió del filtre és assegurar 
la qualitat de l’aire que respires 
atrapant els àcars, els bacteris i 
els virus.
Per netejar-lo, obre la tapa de 
l’split inferior, treu el portafil-
tres i passa-hi suaument una 
aspiradora. Si el veus molt brut, 
el pots submergir en aigua fre-
da. Mai calenta! El podries fer 
malbé. Fins i tot, el pots raspa-
llar amb sabó antibacterià i es-
bandir-lo amb aigua abundant.

Posa el filtre a assecar en una 
zona on no hi hagi llum solar 
directa ni cap altra font de ca-
lor. Recorda’t de netejar a fons 
els tubs que es troben a l’split, 
darrere el filtre. Això eliminarà 
els bacteris.
Deixa’l una estona obert per-
què s’assequi. Després d’unes 
quantes hores, torna-ho a po-
sar tot al seu lloc.

2. Neteja l’split interior
Amb una mica d’aigua amb 
sabó neteja amb cura l’split, 
concentrant-te sobretot en les 
reixetes, un lloc on s’acumula 
molta brutícia.
Quan hagis acabat, asseca la 
zona amb un drap net.

3. Comprova la unitat exterior

Aquest pas és millor que el 
faci un professional, però si 
ets un manetes també el pots 
fer tu.
Verifica que tant les entrades 
d’aire com el tub de desguàs 
no estiguin obstruïts. També 
convé netejar amb un ras-
pall o amb aire a pressió la 
bateria d’intercanvi per a un 
bon funcionament.

4. Examina el gas refrigerant
Inspecciona la càrrega de 
gas refrigerant per assegu-
rar-te que no hi ha pèrdues. 
Si l’aparell necessita moltes 
càrregues de gas durant un 
sol estiu, significa que té una 
fuga.
Busca-la i repara-la. Si no 
saps com es fa (que és el més 
habitual) contacta amb un 
professional.

5. Fes servir l’aire condicio-
nat d’una manera responsa-
ble
Una temperatura d’entorn de 
25 graus és més que suficient 
per obtenir un ambient con-
fortable.
No canviïs constantment 
la temperatura, ja que això 
provocarà un consum elèc-
tric més alt. I quan t’hagis 
d’acomiadar del teu sistema 
fins a la pròxima temporada, 
tapa’l bé amb un protector.
Ara només has de recordar 
d’apagar-lo. Perquè sigues 
sincer: quantes vegades has 
anat a dormir amb l’aire en-
gegat? Sigues responsable: 
no gastis més del compte.

I què passa si es fa malbé?
Hi ha una regla bàsica per a 
no frustrar-se davant els in-
convenients: tot el que fun-
ciona, pot deixar de fer-ho 
en qualsevol moment. Tam-
bé el teu aire condicionat. 
De fet, el normal és que falli 
quan fa més calor. No és una 
qüestió de mala sort, simple-
ment el risc augmenta a me-
sura que exigeixes més i més 
als teus aparells. Aleshores 
has de contactar amb  algun 
dels molts experts en aires 
condicionats que hi ha a la 
nostra comarca. Segur que 
us entendreu!

Arriba la calor... Posa a punt el teu aire condicionat
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PIA PRAT / LA VEU 

Electrodomèstics Mi-
lar Martínez,empresa 
d’Igualada dedicada 

al sector dels electrodomès-
tics des de fa 50 anys. I en 
diferents punts de venda a 
la Catalunya Central, Ano-
ia i Bages. Les nostres mar-
ques comercials són MILAR, 
LOWING i e-LOWING, 
aquesta última especialitza-
da en la mobilitat elèctrica 
(motocicletes, ciclomotors, 
bicis i patinets tot elèctric ).
 
Ara arriba l’estiu i, per a molts 
habitatges, la necessitat de l’ai-
re condicionat. La gent fa la 
revisió i posada a punt abans 
d’engegar? 
Hi ha de tot, però la veritat és 
que cada cop els usuaris són 
més conscients que un bon 
manteniment és l’únic que pot 
assegurar no tenir sorpreses 
desagradables durant l’estiu. 
Un manteniment adequat té 
un cost mínim, i deixa les mà-
quines en perfecte estat per 
afrontar l’època de calor.

En aquests moments de por 
per la COVID-19 s’ha de te-
nir més cura dels filtres. Són 
suficients els filtres HEPA per 
aturar-los? 
Els filtres tenen moltes qua-
litats, depenen directament 
de la categoria de la màquina. 
Els més bons, com els Plasma 
Quad de Mitsubishi Electric, 
poden capturar fins al 99% dels 
virus a l’aire. 

Eliminen també els bacteris? 
Sí. En aquests mateixos filtres es 

capturen pràcticament totes els 
bacteris a l’aire.

I les males olors i pols en sus-
pensió? 
Les partícules de menys de 2.5 
micres són filtrades correcta-
ment. Això afecta directament 
les males olors.

Ajuden els que pateixen al·lèr-
gies? 
Un bon filtre, com el Plasma 
Quad, elimina entre el 97 i el 99% 
dels àcars i altres elements com 
el pol·len. En casos de persones 
que pateixen aquestes afeccions, 
és especialment important triar 
una màquina d’aire condicionat 
de la millor qualitat.

Hi ha marques que fan servir 
encara el gas refrigerant tradi-
cional R410A i el R22 que de-
ien que afectava molt la capa 
d’ozó atmosfèric? 
Desgraciadament, encara tro-
bem màquines amb aquests ga-
sos. Això també ho ha afavorit 
el fet que hi hagi instal·ladors 
que no estan preparats ni tam-

poc autoritzats per instal·lar els 
nous gasos. La manipulació dels 
nous gasos requereix de permi-
sos i exàmens previs. Electrodo-
mèstics Martínez vàrem ser els 
primers de la Catalunya central 
en tenir les autoritzacions.

Quins avantatges té el R32 
com a gas refrigerant pur 
(sense barrejar)? 
El gas R32 és un 10% més efec-
tiu que els anteriors, això com-
porta un estalvi energètic. Però 
el que ens hauria d’importar 
més és el fet que el R32 redueix 
l’efecte hivernacle dels gasos an-
teriors en un 75%. És a dir, con-
tribuïm a aturar l’escalfament 
global. A més, el fet de ser mo-
nocomponent fa que sigui molt 
més fàcil de reciclar.

És aconsellable la bomba de 
calor per fer fred a l’estiu i ca-
lor a l’hivern? 
Evidentment, com a sistema 
d’escalfament, no n’hi ha cap 
més eficient que la bomba de 
calor. És l’únic sistema capaç de 
retornar en forma de calor fins a 

Parlem amb Jordi Martínez Seuba,  CEO-Administrador d’ELECTRODOMÈSTICS  MARTÍNEZ  S.A.

5 vegades l’energia consumida.

Què és la tecnologia ‘Inver-
ter’? 
Els compressors abans funci-
onaven arrancant i parant to-
talment segons necessitava la 
màquina. Aquestes arrancades 
són el punt de més consum 
elèctric. Els Inverter modulen 
la seva velocitat adaptant-se a 
les necessitats de cada moment, 
consumint així molt menys.

Diferències entre aparells no-
més d’interior i els que tenen 
compressor a l’exterior?
Els d’interior només els reco-
manem en situacions on és 
impossible fer una instal·lació 
completa, o llocs provisionals. 
No poden igualar a les mà-
quines amb compressor fora, 
ni en consum ni en silenci.

Millor de finestra, paret o 
sostre? 
Aquí només hem de valorar el 
lloc on hem d’instal·lar l’apa-
rell, i triar el més adequat per 
l’estància o local on hem d’ins-
tal·lar-lo. Tenim un equip de 
professionals que buscaran la 
millor solució en cada cas.

És complicada la instal·lació? 
Menys del que la gent ima-
gina. És essencial tenir bons 
instal·ladors. Aquesta és un de 
les nostres fortaleses, els nos-
tres equips d’instal·ladors són 
de la màxima professionalitat 
i les màximes garanties, amb 
totes les certificacions i equipa-
ments. Només així es fa possi-
ble instal·lar centenars de mà-
quines a l’any sense problemes. 
Fa més de 30 anys que ens và-

rem especialitzar en climatitza-
ció, hem anat creixent i evolu-
cionant en la comarca i som un 
referent a la Catalunya Central 
(Anoia, Bages i Penedès), igual 
que els canvis tecnològics de 
les màquines d’aire condici-
onat que cada vegada intervé 
més la tecnologia. Cal recordar 
que tenim servei tècnic propi i 
de noves tecnologies des dels 
inici del negoci dels electrodo-
mèstics, ara fa 50 anys (televi-
sió, equips de so, informàtica, 
telefonia, comunicacions, pe-
rifèrics, xarxes wi-fi...) i això 
facilita molt la investigació, 
l’avaluació i coneixements dels 
nous productes i tendències 
que surten al mercat.

Són molt importants les mar-
ques? 
Sí. Tal com hem comentat 
abans, només aconseguirem el 
millor estalvi energètic, silenci 
i garantia si fem servir equipa-
ments de les primeres marques. 
Tinguem en compte que són 
aparells de vida llarga, aconsello 
triar sempre la millor màquina 
possible. Estalviar un euro en la 
compra pot significar gastar 10 
dins la vida útil de l’aparell.

El servei tècnic que donen és 
l’adequat?
Les marques de prestigi donen 
el servei adequat. En aquests 
aparells el més important és 
que la instal·lació sigui de 
qualitat. Pensa que el 90% de 
les avaries que ens trobem en 
màquines d’aire són produïdes 
per instal·lacions mal realitza-
des, fetes per instal·ladors poc 
professionals o sense els per-
misos corresponents.

Passeig Verdaguer,135
Doctor Coca,16

IGUALADA

els autèntics

 aire condicionat
enprofessionals

Montserrat,7
VILANOVA DEL CAMÍ

“El més important és que la instal·lació sigui de qualitat. 
El 90% de les avaries que ens trobem en màquines d’aire són produïdes 
per instal·lacions mal realitzades”
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 Hem tornat! 

A prop 
teu

C/ SANT CARLES, 89 @euronicstiendas
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L’aire condicionat del 
cotxe és un element de 
confort, però també 

compleix amb els requisits de 
ser un element de seguretat en 
mantenir l’habitacle del cotxe 
en bona temperatura, cosa es-
pecialment important a l’estiu 
i fonamental per prevenir la 
fatiga i la son quan estem con-
duint.
Els cotxes guarden molt la 
temperatura i això es pot tor-
nar perillós, especialment 
en les èpoques de més calor, 
ja que pot afectar la nostra 
capacitat de reacció i concen-
tració. Per això, és important 
que sempre viatgem amb el 
sistema d’aire condicionat o 
climatitzador en bon estat, per 
garantir que el viatge sigui cò-
mode i segur.
Avui dia tots els cotxes ja in-
clouen l’aire condicionat en 
el seu equipament de sèrie, 
però això no assegura que 
el mateix estigui en perfecte 
estat durant tota la vida del 
nostre cotxe, per aquest mo-
tiu cal mantenir-lo en bones 
condicions. Igualment, també 
és important tenir en compte 
que els climatitzadors són més 
sofisticats i necessiten d’un 
manteniment més gran.
 
Com fer el manteniment de 
l’aire condicionat?

És freqüent que quan arriben 
les altes temperatures t’adonis 
que el sistema de refrigeració 
no funciona o no refreda de 
la mateixa manera que abans, 
i fins i tot arriba a desprendre 
mala olor. 
Per evitar aquest problema et 
recomanem encendre l’aparell 
durant uns 15 minuts com a 
mínim cada mes de l’any, així 

Al cotxe, cal tenir l’aire condicionat en bon estat

Els cotxes guarden molt la temperatura i això es pot tornar perillós, especialment en les èpo-
ques de més calor, ja que pot afectar la nostra capacitat de reacció i concentració. 

com abans de fer un viatge im-
portant com en vacances.
D’aquesta manera estaràs as-
segurant el bon funcionament 
del mateix, basant-se que el 
filtre de pol·len estigui en bon 
estat, cosa que comprovarem 
si l’aire arriba bé a l’interior de 
l’habitacle. No obstant això, 
també cal tenir en compte que 
de tant en tant cal dur a terme 
recàrregues de l’aparell, cosa 
que has de fer en un taller pro-
fessional.

Cada quant temps cal recar-
regar l’aire condicionat?

Aquest sistema funciona mit-
jançant un circuit tancat en el 
qual s’emmagatzema un gas 
que es va refredant amb pro-
cessos mecànics, passant de 

gas a líquid i viceversa. Per 
això, la recàrrega de l’aparell 
serà necessària quan l’aire 
condicionat no refredi. 
Hauràs de buscar una estació 
de càrrega, la qual es progra-
ma segons el model de cot-
xe, i que també depèn de la 
quantitat de refrigerant que 
necessiti i d’oli perquè el cir-
cuit pugui tornar a funcionar 
com abans.
Val a dir que no cal fer una 

recàrrega cada any, tot i que el 
recomanable és que es duguin 
a terme cada dos anys, sempre 
en funció de l’ús que li donem. 
Aquesta recàrrega la podem 
trobar des d’uns 40 euros, 
però el preu varia molt segons 

l’atenció i els complements que 
et puguin donar en el teu taller 
de confiança.
En definitiva, l’aire condicionat 
és un element fonamental per 
al cotxe i per això és important 
que el tinguis vigilat.

Recomanem encen-
dre l’aparell durant 
uns 15 minuts com a 
mínim cada mes de 

l’any, així com abans 
de fer un viatge

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17
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DEMANA SEMPRE QUALITAT
DEMANA UN INSTAL·LADOR AGREMIAT

c/ Vilafranca del Penedès, 2 08700 (Igualada) 
Tel. 93 804 56 07

www.gremiefa.com
per a més informació:

Agremiats-acreditats 
amb carnet Rite i manipulació de gasos fluorats

VOLS INSTAL·LAR
 UN AIRE CONDICIONAT 

PER AQUEST ESTIU?
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CAPELLADES / LA VEU 

Després d’un temps de 
treballar a porta tan-
cada, la Biblioteca 

El Safareig reobre portes, tot 
oferint el servei de préstec als 
seus usuaris.
Tothom qui vulgui agafar en 
préstec algun llibre o docu-
ment de la Biblioteca només 
cal que prèviament en faci 
reserva o bé des del telèfon, 
al 93 801 17 81, o bé per cor-
reu electrònic a b.capellades.
es@diba.cat. Per mirar quins 
materials hi ha a la Biblioteca 
només cal accedir al catàleg 
Aladí. Quan tinguem el docu-
ment triat, enviem un correu 
o bé truquem i només caldrà 
passar per la Biblioteca a reco-
llir-lo. 
Per fer el retorn dels préstecs, 
es pot deixar el material a la 
bústia, que cada dia es buida. 
Recordem, però, que s’han 
prorrogat tots els terminis i 
que, per tant, no hem de pa-
tir per les penalitzacions de 
punts.
La directora de la Biblioteca 
El Safareig, Marta Camps, ex-
plica com «ens hem adaptat a 
la normativa actual d’aquesta 

primera fase de desconfina-
ment. Tots els materials que 
ens retornin quedaran en qua-
rentena i no seran accessibles 
durant quinze dies. També 
haurem de recordar a tots els 
usuaris que per accedir a la 
Biblioteca caldrà portar mas-
careta i respectar la distància 
de seguretat que s’ha establert 
per evitar el contagi del Co-
vid-19. Tenim moltes ganes 
de tornar-nos a trobar amb els 
nostres usuaris i tornar a com-
partir amb ells lectures i reco-
manacions. Aquesta quarente-
na han augmentat els préstecs 
amb el servei de ebiblio i vo-
lem que ens expliquin com ha 

anat l’experiència».
Àngel Soteras, regidor de 
Cultura, agraeix “la profes-
sionalitat i la implicació de 
l’equip de la Biblioteca. Re-
obrir aquest equipament i re-
cuperar gradualment els seus 
serveis no és gens senzill, 
però és prioritari per a nosal-
tres recuperar no sols l’activi-
tat econòmica, sinó també la 
cultural. I això serà possible 
gràcies a elles”.
De moment, l’horari d’obertu-
ra de la Biblioteca El Safareig, 
sempre amb cita prèvia, serà de 
dilluns a divendres per la tarda 
de 4 a dos quarts de 8 i el di-
marts al matí de 10 a 13 hores.

La Biblioteca el Safareig torna a estar 
en marxa

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquest dimarts 26 
de maig es torna a fer 
el Mercat Setmanal de 

Capellades.
Com és habitual a tots els ser-
veis i equipaments que retor-
nen, cal fer-ho adaptant-se a 
l’actual situació provocada pel 
Covid-19.
Així, amb la voluntat de com-
plir la normativa i mantenir 
sobretot les distàncies míni-
mes de seguretat, es reduirà el 
nombre de parades i es limitarà 
al sector de l’alimentació el pri-
mer dia.
A l’hora de comprar caldrà 
respectar els torns, deixar una 
distància d’uns dos metres, pa-
gar si és possible amb targeta 

i evitar els diners en metàl·lic, 
no tocar els productes i seguir 
en tot moment les instruccions 
dels paradistes. És obligatori 
l’ús de mascareta -excepte els 
casos autoritzats com els me-
nors de 6 anys o les persones 
amb patologies concretes– i es 
recomana portar guants. Cal 
netejar-se les mans abans de 

Torna el mercat setmanal a Capellades

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ja comp-
ta amb un estudi de 

programació elaborat per la 
Diputació de Barcelona per a 
l’edifici de Cal Coca.
Un centre de dia a la planta 
baixa i 7 habitatges tutelats 
per a gent gran distribuïts 
entre la primera i la segona 
planta. Aquests seran els usos 
que acollirà en un futur l’edi-
fici de Cal Coca un cop ela-
borat l’estudi de programació 
que ha realitzat la Diputació 
de Barcelona i que ja ha estat 
rebut per l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt i valorat 
pel seu equip de govern com 
a pas previ per a desenvolu-
par aquest projecte.
Aquesta actuació donarà res-
posta a dues qüestions priori-
tàries a les polítiques munici-
pals com són per una banda 
la creació d’un equipament 
sociosanitari per a la gent 
gran del municipi, amb la 
possibilitat d’atendre també 
altres persones en situació de 
dependència, i, per una altra, 
la rehabilitació d’un edifici 

històric com és Cal Coca i la 
seva posada al servei de la po-
blació. 
L’estudi facilitat per la Diputa-
ció permet definir els usos de 
l’espai i és la base sobre la qual 
es desenvoluparà el conjunt 
del projecte. A l’actualitat, 
des del consistori es marquen 
com a propera fita establir el 
finançament necessari per a 
fer front a uns treballs que es 
preveu que se situaran per so-
bre de 1.700.000 €, obra que 
s’executaria en diferents fases.

Una reclamació històrica
La creació del centre d’aten-
ció a la gent gran del poble ve 
a donar resposta a una recla-
mació històrica de la població 
per a disposar d’un servei que 
permeti que les persones del 
municipi que es veuen afecta-
des per una pèrdua de la seva 
autonomia no hagin d’aban-
donar la Pobla de Claramunt. 
La rehabilitació d’un dels edi-
ficis més emblemàtics del po-
ble, que té els seus orígens al 
segle XIV i està situat al casc 
antic del municipi , ha de ser-
vir també per a impulsar l’ac-
tivitat a la zona.

sortir de casa i tan aviat com hi 
tornem.
“Tots som conscients que no és 
la normalitat encara, però és un 
pas més -valora Àngel Soteras, 
regidor de Promoció Econò-
mica-. És positiu reprendre ac-
tivitats i recuperar sensacions, 
però recordem que ho hem de 
fer amb responsabilitat”.

Cal Coca acollirà un 
centre de dia i pisos 
tutelats per a la gent gran

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
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PIERA / LA VEU 

La Covid-19 ha obligat a 
suspendre la 14a edició 
de la Festa de la Diver-

sitat que s’havia de celebrar 
el proper mes de juliol. La 
decisió ha estat consensuada 
per part de l’Associació Festa 
Diversitat Piera i l’Ajuntament 
després de valorar de forma 
conjunta la viabilitat de l’es-
deveniment. Al mateix temps, 
s’ha elaborat un audiovisual 
per a recordar la festa entre la 
ciutadania i reivindicar els va-
lors que representa, com són 
la solidaritat i la diversitat. 
L’organització assegura que 
no ha estat fàcil suspendre la 
festa, tenint en compte que 
se n’han fet més d’una dese-
na d’edicions durant les quals 

s’ha pogut gaudir d’activitats 
diverses, xerrades, concerts, 
gastronomia així com de 
propostes que han permès 
conèixer molt més d’altres 
cultures. A més, l’esdeveni-
ment s’havia convertit en tot 
un referent a la comarca. Tot 
i així, entitat i ajuntament 
consideren que la salut és el 
més important i que cal ac-
tuar amb responsabilitat per 
poder retrobar-se l’any2021 
amb més força que mai.

Se suspèn la 14a edició de 
la Festa de la Diversitat

L’organització ha ela-
borat un audiovisual 

sobre l’esdeveniment per 
a reivindicar els seus 
valors i el seu esperit 

solidari

PIERA / LA VEU 

Amb l’entrada de Piera 
a la Fase I es tornen 
a posar en marxa al-

guns serveis i equipaments. És 
el cas del mercat municipal, 
que aquest proper dissabte re-
prendrà el seu servei de 9 a 13 
hores a l’aparcament del Gall 
Mullat i al carrer Llobregat. 
Les parades estaran ubicades 
en el seu lloc habitual però es 
vetllarà per tal que hi hagi una 
separació entre elles d’un mí-
nim de dos metres. Hi haurà 
també controladors d’accés 
per tal d’evitar aglomeracions 
i garantir el compliment de la 
normativa.
Es demana a la ciutadania que 

actuï de manera responsable i 
segueixi les mesures establer-
tes per a garantir la seguretat i 
evitar la propagació de la pan-
dèmia. Així, doncs, caldrà uti-
litzar mascareta i guants d’un 
sol ús i netejar-se amb gel hi-
droalcohòlic a l’inici i final de 
la compra. No es podrà tocar 
ni agafar els productes que se-

Es reprèn el servei del mercat 
municipal dels dissabtes

ran dispensats pels paradistes 
i s’haurà de respectar els torns 
i les files d’espera, garantint la 
distància de seguretat de dos 
metres entre persones.  Es re-
comana pagar amb targeta i 
es reservarà una franja horà-
ria, a primera hora del matí, 
per als pierencs i pierenques 
majors de 65 anys.

CALAF / LA VEU 

Dilluns 25 de maig, 
l’Ajuntament de Calaf 
va celebrar el primer 

Ple telemàtic de la seva histò-
ria que es va poder seguir en 
directe des del canal de you-
tube del consistori. Molts dels 
punts de l’ordre del dia van ser 
modificacions de crèdit per tal 
d’aprovar subvencions, iniciati-
ves i ajudes destinades a afron-
tar les conseqüències de la crisi 
sanitària, social i econòmica 
causada per la Covid-19.
Una d’aquestes modificacions 
proposava treure de la parti-
da de festes populars i cultura 
30.000 euros i destinar-los a 
ajuts directes al comerç i em-
preses locals i 2.500 euros a 
beques wifi per alumnes amb 
aquesta necessitat. El GiC va 
votar-hi a favor manifestant 
que entenien que la nova rea-
litat feia necessari aquest tipus 
d’accions i van explicar que per 
responsabilitat esperarien al 

proper Ple per reprendre temes 
amb què són més crítics. Joan 
Caballol, de Junts per Catalu-
nya, es va abstenir i va mani-
festar trobar a faltar un “Pla de 
xoc” global, ja que permetria 
poder veure en una imatge 
general tot el que farà l’Ajun-
tament per ajudar la població 
i no haver d’anar incorporant 
sobre la marxa modificaci-
ons de crèdit. Per això, també 
va presentar una moció amb 
43 propostes que no va obte-
nir els suports necessaris tot i 
que els dos regidors del GiC i 
l’alcalde – per un error amb el 
programa– hi van votar a fa-
vor. Montse Mases, regidora 
d’Economia i Hisenda, va des-
tacar que “tot és molt incert” i 
que ara és molt difícil preveure 
quines despeses o ingressos es 
deixaran de tenir per refer el 
pressupost de cop. També va 
exposar que les necessitats van 
canviant “primer eren sanitàri-
es, ara són laborals i econòmi-
ques i en un futur seran educa-

El primer Ple municipal telemàtic de 
Calaf aprova un paquet d’ajudes per 
fer front a la crisi de la Covid-19

tives, per tant, cal anar sobre la 
marxa i ser prudents”. Tot i això, 
Mases va garantir que es donarà 
en cada moment el que sigui ne-
cessari i els recursos que calguin 
perquè des de cada regidoria ja 
es treballa amb una planificació 
i línies estratègiques centrades 
en les necessitats dels diferents 
col·lectius amb qui s’està en 
contacte permanent.
En aquesta línia d’accions per 
fer front als efectes de la Co-
vid-19, sí que es va aprovar 
per unanimitat suspendre l’or-
denança fiscal reguladora de 
l’ocupació de la via pública de 
taules i cadires i modificar la 
taxa de l’Escola de Música per 
afegir-hi les classes en línia que 
ara s’ofereixen amb el 20% de 
descompte del preu habitual. 
Junts per Catalunya però, es va 
abstenir en el punt on s’aprova-
va la modificació de la taxa de 
la llar d’infants per adaptar-la 
als nous horaris i necessitats 
consensuats amb la comunitat 
educativa
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El departament de Ser-
veis Socials Bàsic de 
l’Ajuntament de La Tor-

re de Claramunt va posar en 
marxa una campanya de re-
collida d’aliments i productes 
d’higiene per a aprovisionar el 
banc d’aliments. La Campanya 
va començar el 2 de maig i va 
finalitzar el passat 16 de maig, 
en dues setmanes, es van reco-
llir 250 kg en productes.
Davant la situació de crisi eco-
nòmica provocada per la Co-
vid19, l’Ajuntament va decidir 
emprendre aquesta iniciativa. 
El nombre de famílies i per-
sones que acudeixen al Banc 
d’Aliments va en augment dia 
rere dia.
Així, la població ha respost a 
la crida fent arribar aliments 
no peribles com oli, arròs, su-
cre, galetes, cereals, conserves, 
pastes en general, llet en pols, 
sal , sobres de sopa, tomà-
quet,... i productes d’higiene 

personal com bolquers, com-
preses, tovalloles humides, 
sabó...
Els veïns i veïnes han pogut fer 
la seva aportació seguint les 
normes de seguretat sanitària. 
Amb aquest fi es van instal·lar 
unes caixes als comerços del 
poble perquè la gent pogués 
deixar la seva col·laboració. 
Han participat els següents 
comerços:  Ca La Pilar, el 
Supermercat Ana, la farmàcia, 
Maxi DIA i Cal Vilaseca.
L’Ajuntament agraeix la col·la-
boració ciutadana sobretot “en 
aquests temps que estan sent 
difícils per a tothom, és quan 
més es valora la solidaritat del 
nostre poble” - així,  ho mani-
festava l’alcalde Jaume Riba i 
la regidora de Benestar Social  
Maria Teresa Maruny.

La Torre de Claramunt 
recull 250 kg en aliments 
i productes d’higieneHOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge, 31 de maig, 
se celebrarà una edi-
ció de l’Aplec de Pi-

erola amb mesures excepcio-
nals, aquest cop, a l’església de 
Sant Pere amb retransmissió 
per Youtube i el repartiment 
a les cases d’una carmanyola 
reutilitzable i ecològica que 
inclourà fideuà popular, pa 
beneït i peça de fruita. Cal fer 
la reserva prèvia per telèfon 
abans no s’esgotin les unitats 
previstes.
L’Aplec de Pierola d’aquest 
any comptarà amb mesures 
de seguretat pel moment ex-
cepcional que estem vivint. 
La previsió dels actes són que 
al migdia hi hagi animació 
musical des del campanar de 
l’església de Sant Pere, missa, 
sobre quarts de dues benedic-
ció dels panets de l’Aplec, nou 
ball de bastons (adaptat a les 
distàncies de seguretat) i se-
lecció musical per acabar.
La principal novetat és que, 
tan la benedicció com el ball 

de bastons es puguin seguir 
en directe per Youtube i, so-
bretot, el dinar que es reparti-
rà a partir de les 13.30 a totes 
les cases. Es tracta de la Car-
manyola de Pierola, feta amb 
fibra de bambú reutilitzable i 
acompanyada amb: Fideuà + 
panet beneït + peça de fruita. 
Preu amb tot: 5€.
Per fer les reserves cal enviar 
un missatge (sms/whatsapp) 
al 689 587 692 indicant: Nom, 
quantitat de carmanyoles/
menú i adreça. La confirma-
ció es respondrà pel mateix 

L’Aplec de Pierola, aquest any, 
des de casa

missatge. El pagament s’hau-
rà de fer en l’entrega, en me-
tàl·lic i amb l’import exacte.
La data límit de reserves és el 
dimarts 26 de maig o fins que 
s’exhaureixin les 300 unitats 
previstes per al nucli urbà i 
100 a les urbanitzacions de 
Serra Alta i Can Fosalba.
En aquesta edició organit-
zada per l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola hi col·la-
boren voluntariat del projecte 
Tradicions i de l’entitat Teca i 
festa, la Parròquia Sant Pere i 
radiopiera.cat.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Són molts els veïns de Ser-
ra Alta i Can Fosalba que 
encara no disposen d’una 

xarxa potent d’Internet amb fi-
bra òptica. Això no només afec-
ta a la qualitat de la navegació, 
videoconferències o traspàs de 
dades, sinó que també és un im-
pediment per gaudir del cine-
ma o les plataformes digitals de 

televisió.
Precisament, gràcies a la recla-
mació dels habitants de Serra 
Alta i a la de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, des de les 
regidories de Comunicació i 
Urbanitzacions s’ha arrencat el 
compromís comercial de Tele-
fónica per fer un desplegament 
de la fibra òptica a Serra Alta i 
Can Fosalba. Està previst que 
s’iniciïn les tasques, en aquest 

sentit, amb el redactat del pro-
jecte d’un pla de desplegament 
que es calcula que estigui en-
llestit en un termini de 5 mesos.
El regidor d’Urbanitzacions, 
Xavi Alberich, i el de Co-
municació, Jordi Parcerisas, 
mantindran informades a les 
entitats implicades a mesu-
ra que hi hagi novetats sobre 
l’arribada i disponibilitat per 
demanar el servei.

L’Ajuntament es compromet a fer el 
desplegament de fibra a la Serra Alta

L’Ajuntament va posar 
en marxa una campan-

ya de recollida per al 
banc d’aliments local

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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S. PERE SALL. / LA VEU 

Aquest mes de juliol les Nits 
Culturals de Sant Pere Sa-
llavinera havien de celebrar 
la seva 25a edició i des de la 
Junta organitzadora s’espera 
preparant un programa es-
pecial amb molta il·lusió.

S’ajorna l’edició d’aquest 
any de les Nits Culturals

Però davant la incertesa que 
provoca la situació sociosa-
nitària que estem vivint s’ha 
decidit ajornar els concerts 
d’aquest any i traslladar a 
l’estiu del 2021 la celebració 
dels 25è aniversari, confiant 
en què tot haurà tornat a la 
normalitat

ARGENÇOLA / LA VEU 

Avui divendres a les 
7 de la tarda i des 
de l’aplicació virtual 

meet.google, la Plataforma 
d’afectades per la concentració 
d’aerogeneradors organitza 
una xerrada virtual per parlar 
sobre les energies renovables, 
la seva importància i la seva 
implantació en el territori.
La xerrada, que és oberta a 
tothom, es podrà seguir a 
https://meet.google.com/vjy-
rybu-agv.
Des de la Plataforma creiem 
que una transició energètica 
ordenada és possible però cal 
que l’administració sigui sen-
sible a les opinions de tots els 
experts i les persones del terri-
tori. Per això, cal un programa 
de transició ecològica i un pla 
estratègic amb visió de país.
Demanem la derogació o sus-
pensió del RD 16/2019, que 
ha provocat la proliferació de 
projectes de parcs eòlics con-
centrats en determinats punts 
del territori, amb indefensió 

per part dels Ajuntament afec-
tats i sense escolta activa de les 
persones afectades. Alhora, el 
marc adequat ha de ser la llei 
de transició energètica desen-
volupada amb la participació 
de la ciutadania, que contem-
pli un model distribuït, des de 
l’equitat territorial, el foment 
de l’autoconsum i la gover-
nança democràtica, i que ins-
tauri una Agència de l’Energia 
independent, pública, trans-
parent i amb capacitat per a 
desenvolupar-se. Mentres-

Avui, divendres, sessió informativa 
“Energies renovables per descomptat, 
però amb planificació”

tant, exigim una moratòria 
de llicències de nous polígons 
generadors d’energia que no 
siguin d’autoconsum o que no 
ocupin ja urbanitzat, mentre 
no s’aprovi la llei de transició 
energètica.
Al mateix temps, defensem la 
descarbonització energètica, 
amb el desplegament de les re-
novables, des d’un creixement 
integrat amb els valors socials, 
mediambientals i paisatgís-
tics, basat en les potenciali-
tats fotovoltaiques aprofitant 
edificis existents, habitatges, 
industrials o ramaders i in-
fraestructures o carreteres i 
completant amb les eòliques, 
repartides amb els mateixos 
criteris; per contra, ens opo-
sem a la depredació de sòls 
agrícoles de bona qualitat i 
d’espais d’alt valor patrimoni-
al, de biodiversitat i paisatge, 
així com la degradació amb 
la construcció de grans vials i 
línies d’alta tensió, estructures 
gegantines i perjudicis a la bi-
odiversitat en general i a l’avi-
fauna en particular.  

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de La 
Torre ha aconseguit 
el reconeixement del 

Laboratori de Periodisme i 
Comunicació de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
amb el segell Infoparticipa 
2019 que premia la qualitat en 
transparència. Amb aquest, ja 
suma quatre guardons. És el 
quart any consecutiu que la 
web del municipi torradà as-
soleix aquest guardó però en-
guany i amb motiu de la situa-
ció excepcional provocada per 
la Covid-19, l’acte presencial 
de lliurament de premis s’ha 

La UAB atorga el Segell Infoparticipa 
2019 a la web de l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt

hagut d’ajornar i caldrà espe-
rar per anar a recollir el premi. 
D’altra banda, cal destacar que 
dels 33 municipis de l’Ano-
ia, l’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt obté la millor 
puntuació, un 81,25%. És el 
quart any consecutiu que el 
municipi torradà aconsegueix 
la millor puntuació de la co-
marca. Dels 947 municipis (42 
comarques) de Catalunya, els 
resultats indiquen que només 
180 ajuntaments (19%) apro-
ven i d’aquests 113 opten al 
Segell Infoparticipa. 
L’Alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, i el regidor de Transpa-
rència, Andreu Siñol, valoren 

molt positivament el reconei-
xement, “sobretot perquè som 
un municipi petit i cada any 
l’avaluació es fa més exigent 
pel que fa a la qualitat de la in-
formació publicada. Això ens 
dóna una gran satisfacció i ens 
encoratja a seguir amb aques-
ta línia de treball”.
El segell Ifoparticipa, que ar-
riba enguany a la seva sete-
na edició, reconeix les bones 
pràctiques que es posen de 
manifest a les pàgines webs 
de les administracions públi-
ques i es basa en els resultats 
d’avaluar els webs amb indica-
dors fixats a partir de la Llei de 
Transparència. 

S.. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles con-
voca la quarta edició 

del Concurs de Fotografia del 
municipi. L’objectiu del con-
curs és trobar les tres millors 
fotografies sobre indrets i es-
pais de Sant Martí Sesgueio-
les.
El concurs està obert a tot-
hom i l’únic requisit és el 
compliment de les bases que 
s’estableixen.
Les fotografies han de ser de 
20 x 30 cm, originals. La tèc-
nica és lliure: poden ser en 
color o en blanc i negre.
Cada fotografia ha d’anar dins 
d’un sobre en blanc i acom-
panyada d’un sobre més petit 
amb el nom, cognom, telèfon, 

correu electrònic (si se’n té), 
títol de la fotografia i lloc on 
ha estat feta. Cada participant 
pot entregar un màxim de 3 
fotografies.
Les fotografies s’hauran de 
lliurar a l’Ajuntament abans 
del dia 21 de juny de 2020.
Podeu veure totes les bases 
del concurs a la documenta-
ció que s’adjunta.

Es convoca la 4a edició 
del Concurs de fotografia 
de S. Martí Sesgueioles

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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BÀSQUET / LA VEU 

El Sènior Femení A del 
Club Bàsquet Igualada 
ja té equip tancat per la 

propera temporada. 
El primer entrenador, Sergi 
Alamillo, que ha mostrat am-
bició i saber fer en el temps 
que porta al capdavant del 
SFA, renovarà una tempora-
da més. Amb ell, la resta del 
cos tècnic, format per Neil 
Riba com a segon entrenador; 
Amador Garrido com a aju-
dant, Cristian Bariles com a 
preparador físic i Carles Trell 
com a ajudant. 
Carlota Carner, Judit Lamo-
lla, Magda Jané, Èlia Compte, 

Marta Amatllé, Laura Anien-
to i  Carla Escuert continuen 
al primer equip al que s’hi 
sumaran les noves incorpo-
racions. La jugadora Paula 
Iglesias, provinent del Júnior 
Femení A, passarà a ser juga-
dora del primer equip.  També 
es presenten els nous fitxatges 
per aquesta temporada amb 
tres jugadores provinents de 
diferents lligues. Elles són 
Júlia Calafell, que havia jugat 
al Barça i en els dos últims 
anys ha estat jugant als Estats 
Units, a la lliga universitària 
amb el Coffeyville Commu-
nity College; Clara Mas, igua-
ladina que torna a casa des-
prés de jugar en equips com 

El CB Igualada ja té definida la 
plantilla del seu primer equip femení

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Després de l’alegria per 
haver aconseguit l’as-
cens a OK Lliga, els 

responsables tècnics de l’Igua-
lada Femení HCP ja han co-
mençat a preparar la propera 
temporada. Després del canvi 
d’entrenador, amb l’entrada de 
Toni Aranda com a nou entre-
nador, ara s’estan començat a 
confirmar les primeres reno-
vacions. La primera en anun-
ciar-se va ser la d’Elba Garre-
ta. La capitana de l’Igualada 
Femení HCP, renova pel con-
junt igualadí i tornarà a jugar 
a la Oklliga la propera tempo-
rada. La igualadina afrontarà 
doncs la seva 15a temporada 
al conjunt anoienc.
La seva veterania i experiència 
a l’OKlliga serà imprescindi-
ble per afrontar amb garan-
ties la nova temporada a la 
màxima categoria de l’hoquei 
patins femení estatal; també 
considerada com a la millor 
lliga del món.
A més de Garreta, també es 
va renovar a la golejadora 
Carla Claramunt i a la por-
tera Cristina Riba. I també 
aquesta setmana s’anunciava 
la renovació de l’altra goleja-

dora de l’equip, Pati Miret i 
de Queralt del Àguila. Miret, 
que es va incorporar al club 
la temporada passada, ha 
estat una de les golejadores 
de la Nacional Catalana i la 
seva experiència a l’Oklliga 
serà un dels pilars de l’equip. 
En canvi, Queralt del Àgui-
la disputarà la seva tercera 
temporada al Igualada Fe-
mení HCP i debutarà a l’Ok-
lliga amb l’equip blau, i serà 
la primera manresana en ju-
gar a la màxima competició 
nacional.
Així doncs, la nova genera-
ció de jugadores igualadines 
s’enfrontaran aquesta tem-
porada a la millor lliga del 
món contra les seves prede-
cessores; la jugadora del CP 
Manlleu, Maria Díez ‘Peke’, 
autèntic mite i referent en ac-
tiu de l’hoquei patins femení 
mundial i la excel·lent porte-
ra del CP Voltregà, la interna-
cional Teresa Bernadas.
Amb elles, el nombre d’es-
portistes igualadines a la 
Oklliga augmentarà. Una 
tendència que anirà a més 
atenent a l’extraordinària 
base del club igualadí i que 
apareixeran també en les 
properes temporades.

L’Igualada Femení HCP 
anuncia les primeres 
renovacions

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

btt - carretera - city / turisme

Èxperiencia amb E-BIKE 
cap de setmana o dues persones dia o amb acompanyant 

el CB Lleida i el CB Balaguer; 
i Montse Pujolreu, provinent 
del CB Mataró i que ha jugat 
en equips de la Lliga Femeni-
na 2, com el Lima Horta B. 
No continuaran les jugado-
res Santa Carrasco i Clàudia 
Gener, a qui elclub “agraeix 
la seva dedicació i bon joc 
durant aquestes temporades 
al club”. 
L’Anytime Fitness CBI va aca-
bar la temporada quan estava 
desplegant un molt bon joc 
que li va permetre recuperar 
posicions. L’SFA juga a Copa 
Catalunya, una competició 
de prestigi on segur que tor-
naran a fer gaudir Les Comes 
la propera temporada. 



Igualada estrena l’Escola d’Infermeria
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Primera promoció d’infermeres de l’Escola d’Infermeria d’Igualada. AFMI6153 (Salvador Masachs).

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1967, la ciutat va 
celebrar una gran no-
tícia. Curiosament, 

es repetiria molts més anys 
més tard, però en part gràci-
es al seu passat. Aquell any, a 
Igualada es va crear l’anome-
nada Escuela de ATS Nuestra 
Señora de la Piedad del Santo 
Hospital de Igualada. La for-
mació d’Ajudants Tècniques 
Sanitàries unificava en una 
sola carrera, des del 1953, a 
través d’un decret de l’Estat, 
els anteriors estudis de lleva-
dora, practicant i infermera. 
L’escola d’ATS, estava direc-
tament vinculada a l’Hospital 
i era un centre de formació 
dirigit bàsicament a l’alumnat 
femení. 

Al costat de l’hospital
Estava ubicada en un edifi-
ci annex que tenia tres aules, 
un despatx de secretaria i ad-
ministració, una sala d’estar, 
un vestidor i sala de material 
docent, una zona esportiva i 
un espai verd per a l’esbarjo. 
Es realitzaven les pràctiques a 
l’edifici hospitalari i s’establien 
torns rotatoris que feien pas-

1967 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

sar a les alumnes per tots els 
serveis i departaments. Aquest 
vessant pràctic va ser precisa-
ment el que va dotar de més 
prestigi l’Escola d’ATS d’Igua-
lada.
Va ser la primera escola naci-
onal i oficial concedida a un 
hospital fora de l’àmbit de les 
capitals de província. Estava 
adscrita a la Facultat de Me-
dicina de Barcelona (UB), de-
penia administrativament del 
seu rectorat i, des d’un punt 
de vista docent, del deganat de 
la seva Facultat de Medicina. 
Estava sota la tutela d’un cate-
dràtic nomenat per la facultat.
Durant els tres primers anys 
va funcionar en règim d’in-
ternat, per facilitar l’accés de 
les noies de fora de la ciutat. 
La residència estava ubicada 
a tocar de l’edifici, a la planta 
superior, sobre del pavelló de 
maternitat i constava de tretze 
habitacions dobles, sala d’estar 
i menjador. Hi havia alum-
nes d’Igualada, de la resta de 
municipis de la comarca, de 
comarques veïnes i també de 
fora de Catalunya. A aquestes 
darreres alumnes, l’any 1968 
se’ls oferien classes de català, 
per facilitar el seu aprenentat-
ge.

En total l’escola va formar 
onze promocions. La primera 
va ser la de 1967-70 i la darre-
ra, la de 1977-80.

Desaparició i retorn 
d’Infermeria a Igualada
L’any 1977 es va promulgar el 
Decret d’integració a les uni-
versitats de les escoles d’ATS 
per convertir-les en Escoles 
Universitàries d’Infermeria. 
Tot i que des d’Igualada es va 
cursar una sol·licitud per re-
tardar-ne el tancament, final-
ment només es va rebre l’auto-
rització perquè les alumnes de 
la darrera promoció –a qui els 
faltaven dos cursos–, pogues-
sin finalitzar els seus estudis a 
la capital de l’Anoia.
Després del tancament de 
l’escola, totes aquelles perso-
nes que volien cursar estudis 
d’Infermeria havien de des-
plaçar-se fins a les escoles uni-
versitàries més properes, que 
estaven situades a Barcelona, 
Manresa, Lleida i Vic
Després d’anys de negociaci-
ons, l’Ajuntament, el depar-
tament d’Universitats de la 
Generalitat de Catalunya i la 
Universitat de Lleida van tan-
car un acord l’any 2015 per a 
impartir a la capital de l’Ano-
ia novament aquests estudis 
d’Infermeria.

Visita a Franco
A títol més anecdòtic, el 15 
de febrer de 1967 tota la cor-
poració municipal d’Igualada 
va visitar, al Palacio del Pardo, 
al “Generalísimo” Francisco 
Franco en visita oficial. 

Obres d’enderroc del Centre Republicà al passeig Verdaguer per a 
fer-hi les oficines de Correus (avui en desus) AFMI6147 (S.Masachs).
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

Roger Argemí és un jove 
músic igualadí de 22 
anys que està entrant 

amb força en el panorama 
musical català. Alguns dels 
temes en els quals participa 
ja sumen 800.000 escoltes a 
Spotify com ara la cançó Can I 
call you home al costat del suec 
guanyador d’Eurovisió, Måns 
Zelmerlöw. També ha cantat 
al costat d’artistes com Manu 
Guix en el duet d’un tema titu-
lat La Mala sort. Recentment, 
Roger Argemí ha aparegut 
amb la seva cançó  Ara te’n 
vas  a la sèrie  Les de l’hoquei, 
emesa per TV3 i Netflix. A 
més, ha compost Loco por sen-
tir, la BSO oficial de la sèrie de 
GolTV  La empresa más loca 
del mundo. 
La seva cançó Aixeca’t Igua-
lada, ha estat nominada per 
la revista musical Enderrock 
com a millor cançó en confi-
nament. 

Quant temps fa que et dedi-
ques a la música?
Ha estat una cosa progressiva. 
Vaig començar de molt petit 
cantant i als 14 anys em vaig 
presentar al concurs Teen Star 
on vaig quedar finalista. A la 
final del concurs, que es va fer 
a Girona, vaig conèixer mol-
ta gent del món de la música 
catalana i vaig decidir que la 
música era més que un hobby 
per a mi. A partir d’aquí vaig 
anar avançant, vaig comen-
çar a compondre, a produir i 
va sorgir el meu primer disc, 
l’any 2016. A mesura que pas-
sen els anys veig que la música 
és una opció de futur per a mi.

Com definiries la teva 
música?
Podria dir que és una música 
molt eclèctica, perquè potser 
sí que abans es podria defi-
nir l’estil Roger Argemí com 
a pop-rock que mescla sons 
d’aquí amb sons més interna-
cionals però com a composi-
tor has de tocar molts temes, 
des de reggaeton fins al jazz, 
passant per un munt d’estils.

Ara, la teva cançó Aixeca’t 
Igualada ha estat nominada 

per la revista Enderrock com 
a millor cançó de confina-
ment. Què significa per a tu? 
Per què vas decidir fer aques-
ta cançó?
Vaig tenir la mala fortuna de 
no poder passar el primer mes 
de confinament a casa meva, 
a Igualada, i quan vaig tor-
nar vaig pensar que seria una 
bona idea dedicar una cançó 
a la meva ciutat que tant ha 
patit amb l’emergència sanità-
ria que hem viscut. Crec que 
els que fem cançons i tenim, 
ni que sigui una mica, de pro-
jecció pública hem d’aportar 
el nostre granet de sorra a fer 
el món una mica millor. La 
música no és només música, 
sinó que les cançons porten 
un significat al darrere sense 
el qual no tenen massa sentit. 
I des d’aquesta idea va sorgir 
la cançó. 

I a partir d’ara quin procés 
seguirà aquesta nominació?
Doncs mira, Enderrock ha ha-

bilitat un web a través del qua 
es pot  votar una de les can-
çons nominades. Les votaci-
ons acaben el 31 de maig. L’en-
llaç per votar Aixeca’t Igualada 
és https://bit.ly/2WR9C4Z.

Aquest passat mes d’abril, 
per altra banda, havies de re-
presentar la llengua catalana 
al Certament musical Liet 
Internacional, que és com 
l’Eurovisió de les llengües 
minoritàries. Com ha quedat 
tot plegat?
De moment està anul·lat. Fins 
i tot teníem els vols pagats per 
anar-hi i tal com està tot amb 
les empreses de vol, de mo-
ment ni ens han retornat els 
diners dels bitllets. Era una 
oportunitat molt gran, però 
com que per sobre de tot hi ha 
la salut de les persones i tot-
hom ha hagut de fer sacrificis, 
doncs a mi m’ha tocat aquest.

La teva carrera musical ja 
compta amb dos discos, 
Gravetat i Un nou sentit, en 
els quals has comptat amb 
la col·laboració de músics 
de renom com Manu Guix o 
Måns Zelmerlöw.
En el món de la música, com 
en la vida, has d’espavilar-te 
una mica i tot allò que ens 
sembla complicat, a vegades és 

més fàcil del que ens pensem. 
Amb el Måns vaig poder can-
tar amb ell una cançó dedica-
da a Barcelona, després dels 
atemptats de l’agost del 2017. 
Jo sóc molt fan de la seva 
música i ell havia viscut uns 
anys a Barcelona i el dia des-
prés dels atemptats ell va pu-
blicar la cançó Can I call you 
home en anglès a Youtube en 
homenatge a la ciutat. I se’m 
va ocórrer -bé, de fet se li va 
ocórrer a la meva mare-, d’en-
viar-li un correu proposant-li 
de fer un duet en anglès i ca-
talà d’una cançó benèfica per 
ajudar la ciutat de Barcelona. 
I per sorpresa meva em va 
respondre dient que era molt 
bona idea fer aquesta cançó. I 
així va sorgir.
Amb el Manu Guix compar-
tint discogràfica, Crea Music, 
i he tingut l’oportunitat de ser 
teloner d’un parell de concerts 
seus. Quan vaig fer el disc hi 
havia una cançó, La mala sort, 
que havia de ser per ell, per-
què era el seu estil, el seu flow. 
Li vaig ensenyar i li va agradar 
molt i, malgrat anar a tope de 
feina, va trobar el moment per 
gravar les veus i enregistrar la 
cançó al piano per al disc.

Ha estat complicat tirar en-
davant aquests discos?
Sí, però tinc la sort de comptar 
amb un equip que està molt 
per mi... I al final els cantants 
no només cantem: hem de fer 
les nostres cançons, ara fins i 
tot m’he llençat al món de la 
producció i em produeixo les 
meves cançons, moltes vega-
des faig el disseny de les por-
tades, les fotos... al final els ar-
tistes acabem fent tot el procés 
de creació. Penso que si diver-
sifiques bé i tens bones idees, 
és possible viure de la música.

Quins nous projectes tens de 
cara al futur?
Fa uns mesos que he comen-
çat un projecte que es diu Mai-
frén, on des de casa, composo 

Roger Argemí: “Obrir-se pas en el món de la música és 
complicat, però amb ganes i treball pots aconseguir-ho”

cançons, les gravo i les vaig 
traient. Per altra banda vaig 
component cançons per a d’al-
tres artistes.

És complicat fer-se un lloc en 
el món de la música?
Sí, i a més hi ha molta com-
petència i a vegades falta so-
lidaritat. Però és com tot, hi 
ha quatre empreses que mo-
uen els fils i has d’intentar en-
trar-hi com puguis. Al final, 
si tu creus que tens talent, has 
de treballar molt, treballar per 
millorar-lo i fer el possible per 
demostrar-ho.

La manera com consumim 
música actualment està can-
viant. Abans la música es 
comprava i ara la pots es-
coltar gratuïtament a moltes 
plataformes.
Pensa que, per exemple, per 
cada mil escoltes d’una cançó 
a l’Spotify més o menys l’ar-
tista cobra 3€... fes números. 
Imagina que triomfes molt i 
tens un milió de visites: això 
són 3000€ que s’han de repar-
tir entre tot l’equip de treball. 
Però també hi ha altres ma-
neres de cobrament: per una 
banda cobren els autors, per 
altra els artistes, també hi ha 
els concerts -que ara veurem 
com queden-.

Què diries als nois/noies que 
es volen obrir pas en el món 
de la música?
En primer lloc és molt im-
portant atrevir-se a fer coses, 
sempre s’ha d’anar endavant. 
Ara està sorgint un nou cor-
rent d’artistes, entre els quals 
m’hi incloc, que ens ho fem tot 
a casa amb pocs mitjans. Però 
els diria també que gràcies a 
les plataformes digitals, ara no 
et cal un gran equip al darrere 
per tirar un projecte artístic 
endavant. Calen idees i ganes. 
I sobretot, treballar molt.

La seva cançó “Aixe-
ca’t Igualada”, ha estat 
nominada per la revista 
Enderrock, com a millor 

cançó de confinament

“Penso que si diversi-
fiques bé i tens bones 

idees, és possible viure 
de la música”

Actualment molts 
artistes fem tot el procés 

de creació de la peça 
musical: componem, 

cantem, produïm 
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CULTURA / LA VEU 

Un any més,  l’Ajun-
tament d’Igualada, 
d’acord amb les enti-

tats i persones que hi partici-
pen, presenten La XXVa edi-
ció de les  bases dels Premis 
Ciutat d’Igualada. Una convo-
catòria que agrupa 9 premis i 
que vol promoure la creació 
artística, cultural i social, en 
un sentit ampli, així com reco-
nèixer els principals creadors, 
tant en l’àmbit local, com naci-
onal i internacional.
El termini general de presen-
tació de les obres dels Premis 
Ciutat d’Igualada finalitza el 
dia 30 de setembre de 2020. La 
data s’ha ampliat un parell de 
setmanes, precisament perquè 
les bases es presenten dues 
setmanes més tard del que era 
habitual. D’aquesta manera 
donem temps als creadors per 
tal que ens facin arribar les se-
ves obres. Cal tenir en compte 
els treballs d’investigació que 
optin al premi Jaume Cares-
mar (biennal) es poden lliurar 
fins al 17 de setembre de 2021. 
Cal tenir present que el premi 
al projecte de Recerca Dr. Joan 
Mercader, també biennal, que 
es va convocar el 2019, es pot 
lliurar fins al 30 de setembre. 
Cal que ho tinguin en compte 
els investigadors que vulguin 
presentar un projecte que té 
garantida la seva publicació 
i una dotació de 5.000€m la 
més elevada dels premis. 
La lectura del veredicte i el 
lliurament dels premis es du-
ran a terme el diumenge dia 
22 de novembre de 2020 al Te-
atre Municipal l’Ateneu, sem-
pre que les condicions de de-
sescalada del confinament ho 
permetin, i amb l’aforament 
que es determini en aquell 

moment.
Per tal de difondre els premis, 
s’han editat unes bases resu-
mides de totes les convocatò-
ries, la informació és limitada, 
i per tant, caldrà consultar les 
bases completes que estaran 
disponibles al web municipal. 
En aquesta edició no s’edita-
ran bases en paper, perquè la 
difusió en aquest format està 
limitada per raons sanitàries.
La convocatòria dels premis és 
possible gràcies a la implicació 
de tots els membres que for-
men part dels diferents jurats 
i les entitats i empreses com 
CEINA, Renda Urbana, Corel 
i Trilogi, en el premi d’art di-
gital Jaume Graell; la Funda-
ció Sant Crist d’Igualada, en 
el copatrocini i organització 
del premi al Compromís So-
cial Mossèn Còdol; el suport 
organitzatiu de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, en el 
premi Procopi Llucià de foto-
grafia; de l’Ateneu Igualadí, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada i Viena edicions, 
en el premi de poesia; l’entitat 
disseny=igualada, La Gaspar, 

escola municipal d’art i dis-
seny en el premi de Disseny 
Gaspar Camps; l’Escola Con-
servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada en el premi de 
composició musical Paquita 
Madriguera; El Centre d’Es-
tudis Comarcal d’Igualada en 
la organització del premi d’in-
vestigació Jaume Caresmar i el 
de Recerca Dr. Joan Mercader. 
També cal agrair el suport i 
col·laboració de tots aquells 
membres de Jurats i manteni-
dors dels premis, que fan que 
aquestes siguin una realitat.

Novetats
Com a novetats, el Premi de 
Disseny Gaspar Camps, mo-
difica en cada edició l’objecte 
del premi, per donar cabu-
da a totes les especialitats del 
disseny. Aquest any es dedica 
obres de disseny industrial i 
interiorisme acabades i fetes 
públiques del 30 de setembre 
de 2017, fins al 30 de setembre 
de 2020,  produïdes a Igualada 
o comarca de l’Anoia, per cre-
adors individuals o col·lectius
Al Premi de Composició 

Musical Paquita Madrigue-
ra, podran participar-hi tots 
els compositors que ho desit-
gin, sense limitació d’edat i de 
qualsevol nacionalitat, i com a 
novetat, a partir d’aquesta edi-
ció i amb caràcter retroactiu, 
no podran participar-hi els 
autors que hagin guanyat el 
premi tres vegades. En aquest 
cas no podran presentar-se a 
cap altra convocatòria del Pre-
mi.
La resta de premis: Art digital 
Jaume Graells; Compromís 
Social i Cívic Mossèn Josep 
Còdol, Fotografia Procopi 
Llucià, Investigació Jaume 
Caresmar i Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada– mantenen 
les seves característiques ha-
bituals.

Nova convocatòria del premi 
Igual’ART 2020
Simultàniament als premis, 
es convoca també el premi 
Igual’ART 2020/21 que té l’ob-
jectiu d’estimular la creació ar-
tística en l’àmbit local, dirigit 
a creadors de projectes d’arts 
visuals inèdits en qualsevol 

de les seves disciplines: pin-
tura, escultura, dibuix o gra-
vat, com també en fotografia, 
videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles. Aquesta con-
vocatòria vol fer especial incís 
en aquesta edició, que doblarà 
el premi, atorgant dues beques 
de 2.000€ cadascuna, per am-
pliar l’ajut a més creadors, en 
aquest temps d’aturada cultu-
ral degut als condicionants del 
Covid_19.
No s’acceptaran projectes  que 
ja estiguin executats comple-
tament, però tampoc idees 
sense cap element realitzat 
prèviament ni projecte ben 
definit. Les candidatures hau-
ran de poder demostrar que 
la seva idea és executable, ja 
sigui com a responsable d’un 
projecte de comissariat o a tí-
tol individual o bé agrupat en 
un col·lectiu. Poden optar-hi 
comissaris i artistes a títol in-
dividual o col·lectiu a partir 
de 18 anys, que presentin una 
proposta de creació d’acord 
amb les bases, la qual es pugui 
desenvolupar en alguna de les 
sales disponibles del depar-
tament de Promoció Cultu-
ral, encara que no es descar-
ta la proposta d’accions fora 
d’aquests. El termini de pre-
sentació finalitza el 20 de se-
tembre i el veredicte del jurat 
es farà públic a finals del mes 
d’octubre. El premi al projecte 
Igual’ART, es pot lliurar fins al 
dia 30 de setembre de 2020.

S’obre la convocatòria als Premis Ciutat d’Igualada

El lliurament dels 
premis es duran a terme 

el diumenge dia 22 
de novembre de 2020 
al Teatre Municipal 

l’Ateneu

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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CINEMA /RAMON ROBERT 

CINE  MUNDIAL 
Encara que abans ja s’havien 
fet periòdiques sessions de 
cinema en els locals socials de 
distintes entitats igualadines 
de caire cultural  o recreatiu, 
podem afirmar que el Mundi-
al va ser el primer cinema que 
va tenir la ciutat d’Igualada. 
Es va inaugurar el mes d’abril 
de 1923, al passeig Verdaguer 
número 40. Comptava amb 
1402 butaques de fusta, i s’hi 
accedia per un vestíbul allar-
gassat, d’uns trenta metres de 
fons. A ambdós costats de les 
parets d’aquell llarg accés ro-
manien penjats una trentena 
de cartells de les pel·lícules 
per projectar en les setma-
nes o mesos següents. Des de 
l’entrada del vestíbul també es 
podia accedir a la gran cafe-
teria, on s’hi podien encabir 
unes 200 persones assegudes. 
En els primers anys, quan el 
cine era mut, hi tocava un 
pianista local, i de vegades 
un sextet de jazz-band dirigit 
pel mestre Miquel Jordana. 
A més de cine mut i després 
sonor, que va arribar a l’any 

1930, s’hi va fer també teatre, 
revista, boxa i balls populars. 
Els primers anys fou gestionat 

pel senyor Antoni Guiteras, i 
més endavant per una socie-
tat, la Compañía Regional de 
Espectáculos. 
Durant molts anys, i possible-
ment ja des de finals dels cin-
quanta o principis dels sei-
xanta, el senyor Joan Martí va 
ser l’encarregat dels cinemes 
Mundial i Astoria. Tothom li 
deia Tapeta, perquè era fill del 
forn de Cal Tapa, a la plaça de 
la Creu. Cada setmana, els di-
mecres al migdia, es posava al 
bell mig de la rambla de Sant 
Isidre. Allí, on hi tenia un pe-
tit magatzem amb una mica 
d’aparador ple de cartells de 
pel·lícules, el Tapeta repartia 

Cinemes d’Igualada i l’Anoia (Part 2)
Cinemes Mundial i Kursal 

el programa de mà en què hi 
constaven les sales i els ho-
raris de les properes projec-
cions setmanals de cinema a 
Igualada.  
El darrer dels projeccionis-
tes igualadins ha estat Valero 
Badia (Igualada, 1930), que 
precisament va iniciar-se en 
la cabina de projecció del 
cinema Mundial a l’any 1954, 
aprenent l’ofici al costat d’An-
toni Brufau, que va ser un 
dels primers. 
El Mundial va tancar les se-
ves portes el mes de gener de 
1973. Al llarg dels anys vui-
tanta, una associació iguala-
dina, els anomenats Amics 
del Cinema Mundial, van fer 
una perseverant campanya 
per tal de que la sala fos reha-
bilitada i s’hi tornessin a fer 
projeccions.  L’edifici del cine-
ma va arribar a estar catalogat 
en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, 
però tot hi així fou enderrocat 
a l’any 1999.

CINE KURSAL
Una majestuosa sala de cine-
ma, amb capacitat per 1500 
espectadors. Es va inaugurar 
al bell mig de l’igualadí carrer 
de Sant Magí el mes de juliol 
de 1970, projectant-se al llarg 
d’un mes sencer l’espectacu-
lar pel·lícula d’aventures Al 
este de Java (B.L.Kowalski, 
1969), que es va pogué veure 
amb el gran format de 70 mil-
límetres. 
Amb més d’un any de retard 
amb Barcelona, el 1984, el 
Kursal va projectar E.T. El ex-
traterrestre (Steven Spielberg, 
1982), passant per taquilla 
més de dotze mil especta-
dors. Una fita extraordinària 

per Igualada, reservada no-
més per a títols molt puntu-
als i populars (La guerra de 
les galaxias, posem per cas), 
però que es tornaria a repetir 
molts anys després, amb l’es-
trena (llavors coincident amb 
les sales de Barcelona i Ma-
drid) de la pel·lícula Titànic 
(James Cameron, 2010). 
El Kursal va tenir anys de 
gran esplendor, fins el punt 
d’atreure molts espectadors 
anoiencs i de comarques pro-
peres.  Més endavant, a l’any 
1990, començaria a perdre 
espectadors, sent reconver-
tit en tres sales. La gran amb 
693 butaques, la mitjana amb 
513 i la petita, ubicada en un 
primer pis, 245. A partir del 
2013 calia fer front a la cos-
tosa digitalització de les pro-
jeccions, però l’empresa exhi-
bidora va decidir deixar-ho 
córrer. D’aquesta manera, el 
Kursal, que en els seus ini-
cis fou orgull de la ciutat, 
va tancar definitivament les 
portes el dissabte 12 de març 
de 2014, després de 43 anys 
d’història. En aquella darrera 
sessió s’hi va projectar la pel-
lícula italiana La vida es bella. 
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

ANY 1914.
MAQUETA - PROJECTE DE MONUMENT DEDICAT A SOR RITA MERCA-
DER; OBRA DE L’ ESCULTOR RAMON PADRÓ PIJOAN, AMB RESIDÈNCIA 
A MADRID I MOLT PROPER A LA MONARQUIA D’ ALFONS XIII.
Fotografia procedent de l’Arxiu Històric de l’Asil del Sant Crist.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, historiadora.

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

MÚSICA / LA VEU 

HoPeta Street Band 
celebra 5 anys de 
música de carrer. El 

grup, nascut a Igualada, fusi-
ona el format xaranga amb la 
batucada, i després de 5 anys 
recorrent el territori, fa un 
balanç molt positiu de la seva 
trajectòria.
La banda actualment està in-
tegrada per més d’una vintena 
de músics de vent i percussió 
de la comarca, i de diferents 
indrets catalans.  Al llarg 
d’aquests anys la formació s’ha 
anat consolidant en nombre 
de components, permetent 
oferir des d’actuacions en pe-
tit format fins a grans espec-
tacles, on hi participen una 
quinzena de musics. 
Bernat Ruiz, director, destaca 
el creixement i consolidació 
del grup, malgrat la gran tasca 
de reconeixement que manca 
al sector de la música de car-
rer: “Ja acumulem 5 anys d’es-
pectacles per tot Catalunya, 
municipis d’Aragó i Castella 

Lleó, així com també França. 
Aquest 2020, repetíem al ter-
ritori francès i per primera 
vegada viatjàvem a Itàlia, al 
Festival de bandes de carrer 
Via di Banda, que malaurada-
ment no podrà ser a causa de 
la pandèmia del Covid-19.”
HoPeta Street Band ofereix 
espectacles en estàtic i itine-
rants de música de carrer. El 
seu repertori està integrat 
per temes coneguts i festius: 
“Versionem des de Micha-
el Jackson fins a temes brass 
band, en format espectacle de 
carrer. Aquesta temporada, a 
més, hem iniciat una col·la-
boració amb els amics del 
Teatre Nu, posant música a 
l’espectacle infantil itinerant 
de La llebre i la tortuga”.

El carrer com a escenari, 
també confinat
Per HoPeta Street Band, l’es-
cenari és el carrer i en aquest 
sentit, el Covid-19 els ha 
hagut de fer cancel·lar més 
d’una vintena d’actuacions 
aquest 2020. “Algunes de les 

actuacions les hem pogut pos-
posar pel 2021, i d’altres, que 
compten amb més marge de 
maniobra, estan veient la mú-
sica itinerant i de carrer com 
a una alternativa per poder 
mantenir celebracions, res-
pectant el distanciament so-
cial. En aquest sentit, estem 
esperançats”, segons el Bernat 
Ruiz.
Durant tot el 2019 la banda 
va acumular més d’una sei-
xantena d’actuacions. Aquest 

2020 les perspectives eren de 
millora, però com tot el sector 
cultural, la seva previsió s’ha 
vist afectada per la pandèmia.  
Des d’HoPeta Street Band es 
vol enviar un agraïment sin-
cer a totes les persones que fan 
possible el projecte, des dels 
mateixos i mateixes músics 
que integren el grup, els pro-
motors que fan possible que la 
cultura floreixi, i tot el públic 
que manté la flama i dona 
sentit al projecte.

Cinc anys de música de carrer amb HoPeta 
Street Band

CULTURA / LA VEU 

Seguint amb la programació 
alterada per la situació actu-
al, el proper dilluns dia 1 tin-
drem amb nosaltres i a través 
del Canal Taronja a les 18.00, a 
David Vila, que ens presentarà 
la xerrada-recital, “De vins i de 
mots”, una activitat pensada 
per maridar la llengua i la lite-
ratura amb el vi. La llengua és 
la veu d’un poble, la font de les 
nostres arrels més pregones, i 
la literatura és aquesta llengua 
feta art, la paraula atansant-se 
platònicament a la bellesa. A 
través dels contes que expli-
carem, uns d’antics i d’altres 
de moderns, uns tradicionals 
i d’altres de collita pròpia, ens 
endinsarem en el món del vi 
per veure’n (i si cal, beure’n!) 
el lèxic genuí i un bon feix de 
curiositats.
David Vila i Ros és escriptor, 
rapsode, professor i dinamit-
zador lingüístic i compagina 
els muntatges escènics per rei-
vindicar el conte amb les con-
ferències per despertar l’interès 
envers les llengües.

Parlarem de “Mots 
i de vins” a AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Adriana Alcaide, una de les millors violinistes 
catalanes de música antiga

Sota la temptativa de salvar les ad-
versitats del confinament ha es-
tat possible dur a terme algunes 

activitats culturals que formaven part 
del calendari previst d’Espurnes Bar-
roques per a aquesta primavera, com 
és el cas de l’emissió d’unes Espurnes 
Barroques des de les xarxes. Això és, 
diumenge passat, 24 de maig a les 6 
de la tarda, en streaming, a la mateixa 
Església de la Puríssima Concepció de 
Pujalt, va tenir lloc el concert i pre-
sentació d’una gran Adriana Alcaide. 
En un marc incomparable l’actuació 
extraordinària d’aquesta violinista 
d’excepció va estar acompanyada de la 
il·lustradora Amanda Stefanelli, amb 
qui Alcaide va presentar el seu primer 
disc en solitari: “Still Life”, o el que es 
correspondria amb “Vida encara”; un 
apel·latiu de rabiosa actualitat. I, amb 
una interpretació no absent de mag-
netisme, en aquest bell recinte sacre es 
van succeir peces d’autors tan signifi-
cats com: J. Sebastian Bach, Heinrich 
von Biber i Nicola Matteis, a més d’al-
gunes improvisacions personals.
Un cop més, dins del popularitzat 
territori barroc, en un lloc de la Ca-
talunya Central, una població –Pu-
jalt- d’aquestes que ha sabut conservar 
amb cura l’herència de l’art barroc ha 
servit de teló de fons per a una ver-
sió adaptada -dins el marc de l’actual 
confinament- d’un capítol d’aquest 
acreditat festival que ja porta tres anys 
celebrant-se a diferents municipis de 
quatre comarques (el Solsonès, la Se-
garra, l’Anoia i el Bages), que de fet 
pertanyen a dues províncies i a dos 
bisbats. El Territori Barroc el consti-
tueixen un paisatge, un veïnatge i un 
patrimoni únics, amb nombrosos edi-
ficis d’aquesta estètica; i amb el Santu-
ari del Miracle, la seva medalla d’ho-
nor. És a dir, als nostres dies, Espurnes 

Barroques ja ha arribat a la categoria de 
ser un sorprenent certamen que pro-
grama música barroca, en un entorn 
barroc i amb gastronomia barroca, en 
el si d’un territori considerat barroc a 
tenor del seu ric patrimoni arquitectò-
nic majorment eclesiàstic
Adriana Alcaide, nascuda el 1973 a 
Barcelona, de nena -amb tan sols vuit  
anys- va viure el despertar d’una gran 
passió pel món del piano, instrument 
que més endavant compartiria amb el 
violí. Després de diversos anys d’apre-
nentatges i experiències amb més o 
menys encerts va finalitzar els seus 
estudis musicals a Barcelona, decan-
tant-se per la música antiga. Una beca 
i tot el suport de la Generalitat de 
Catalunya van portar-la a cursar In-
terpretació Històrica i Violí Barroc a 
l’Koninlijk Conservatorium de L’Haia, 
capital on va tenir ocasió de treballar 
amb destacades figures de l’elenc musi-
cal holandès. Una validada trajectòria 
aviat la portaria a ser membre de l’Eu-
ropean Baroque Orchestra, alhora que 
a formar part del Concerto Amsterd-
am, Berlin Baroque, Florilegium Mu-
sicum, Utrecht Baroque Consort i Ca-
pella Peñaflorida. Actualment, Treballa 
amb L’Arpeggiata, Ludovice Ensemble, 
Al Ayre Español, Orquestra Barroca de 
Sevilla, tocant sota la batuta de grans 
directors. Més enllà del nostre territori 
i de la resta de l’Estat ha ofert diversos 
concerts tant a Europa com a Amèrica 
i Àsia endemés de sales emblemàtiques 
de Nova York i de Londres.
Alcaide, recentment alterna la seva 
vessant estrictament musical amb l’art 
de la interpretació teatral; una esfera 
que inclou en el sí dels seus concerts 
espectacles musicals, una competència 
professional que l’ha portat a conver-
tir-se en directora musical i intèrpret 
de l’espectacle L’Auditori Educa.
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Maig/Juny
29: Just; beat Pere Sans; Beat Feliu de Nicòsia.

30: Ferran; Joana d’Arc; Emília. 
31: Peronella; Pasqual.
1: Justí ; Ignasi; Flor.  

2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Potí.
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva 

4: Pere Màrtir; Clotilde; Hilari; Noemí i Rut,

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Horari Sales de Vetlla: 10 h - 13 h i 16 h - 20 h

És obligatori l’ús de mascareta per entrar al tanatori

Les gestions i els tràmits es podran realitzar telefònicament

Les gestions i els tràmits presencials, només 2 persones

L’aforament de les Sales de Vetlla serà de 15 persones 

S’ha de guardar la distància de seguretat de 2 metres

Servei permanent 24 hores: 900 11 14 15

A les celebracions a l’Oratori podran assistir 50 persones

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest diumenge, festa 
de l’Ascensió, seria el 
dia en què molts de 

vosaltres hauríeu fet la vostra 
primera comunió; en aquest 
dia o en els diumenges ante-
riors o posteriors. Però, com 
sabeu prou bé, una forta epi-
dèmia ha fet que la vida or-
dinària fos trasbalsada. Fa 
molts dies que no podeu anar 
a l’escola ni a la catequesi. 
Heu estat molts dies sense 
poder sortir de casa per a 
jugar o passejar. Heu sabut, 
potser, de persones malaltes 
de les vostres famílies i fins i 
tot d’alguns que han mort. Sé 
també que heu fet «classes» 
de manera virtual i, alguns 

de vosaltres, també cate-
quesi. Així mateix heu tingut 
l’experiència de poder resar 
junts a casa i seguir, per mit-
jans diversos, la celebració de 
la missa, sobretot els dies de 
Setmana Santa.
No ha estat un temps normal 
i no ha estat pas fàcil de pas-
sar-ho. Però ara sembla que 
els coses van retornant, a poc 
a poc, a la seva normalitat. 
La missa del diumenge ja la 
podem celebrar, encara que 
amb una cabuda concreta en 
les esglésies i amb unes me-
sures higièniques, que hem 
de complir per al bé de tots, 
petits i grans.
Sé que teniu moltes ganes de 
celebrar la primera comunió, 
per la festa a l’església i la que 

fareu després amb els vostres 
familiars i amics. També el 
vostres mossens i els vostres 
catequistes tenen ganes que 
celebreu la vostra primera 
comunió. En tenen ganes, 
perquè us estimen i volen el 
vostre bé. Ells saben que re-
bre el sagrament del Cos i la 
Sang de Crist, l’Eucaristia, 
serà un gran bé per a vosal-
tres, en el primer dia i en tota 
la vostra vida. Però hi ha un 
altre, Jesús, que en té encara 
més ganes que vosaltres i que 
tots nosaltres. Perquè ell vol 
que el seu amor, la seva vida, 
la seva gràcia, la seva alegria 
us arribi del tot al vostre cor i 
us acompanyi sempre.
Ara us pertoca a vosaltres i 
als vostres pares, catequistes i 

mossens d’intensificar la pre-
paració, perquè quan pugueu 
-el més aviat possible!- cele-
brar la vostra primera comu-
nió tingueu el vostre cor ben 
disposat per a rebre Jesús. 
Una disposició necessària és 
creure en ell i estimar-lo. Per 
a poder creure-hi i estimar-lo 
l’hem de conèixer més. Una 
altra disposició és saber-se 
les oracions fonamentals del 

cristià: persignar-se, el pare-
nostre, l’avemaria, el glòria al 
Pare, el credo... i altres oraci-
ons que us han d’acompanyar 
tota la vida. I una disposició 
necessària és la de tenir el cor 
net, per mitjà del sagrament 
de la confessió.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Als infants que es preparen per a la primera comunió

MUSEUS / LA VEU 

El Museu Episcopal de 
Vic (MEV) torna a 
obrir les portes al pú-

blic aquest dissabte 30 de 
maig. Els professionals del 
MEV han treballat intensa-
ment les darreres setmanes 
per garantir les mesures de 
seguretat, higiene i salut per 
a visitants i professionals i 
preservar la bona conserva-
ció del seu fons d’art. El pro-
tocol establert obligarà -entre 
d’altres- a reduir l’aforament, 
utilitzar la mascareta o a no 
poder realitzar visites guiades 
o activitats en grup durant la 
fase 1. A partir de dissabte 
també es podrà visitar «Nord 
& Sud» que serà una de les 
poques exposicions interna-
cionals que es podrà veure en 
els mesos vinents als museus 
catalans. La mostra s’ha pror-
rogat fins al 15 de setembre. 
El museu va haver de tancar 
portes al públic el dissabte 14 
de març després que es decla-
rés l’Estat d’alarma a causa de 
la Covid-19.

Les mesures de seguretat, hi-
giene i salut del MEV s’ani-
ran adaptant en cada una de 
les fases de la desescalada, 
d’acord amb la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat. En la fase 1, 
l’aforament serà d’un terç de 
la capacitat del museu i de 10 
persones en la sala d’exposici-
ons temporals. Serà obligatori 
l’ús de mascareta i les visites 
seran individuals o en grups 
de convivència. En els punts 
d’atenció al públic s’han ins-
tal·lat mampares per garantir 
la distància de seguretat i es 
prioritza el pagament amb 

targeta de crèdit.
En tractar-se d’un museu de 
nova construcció el recor-
regut que fan els visitants té 
un únic sentit. Això farà que 
no s’hagin de fer canvis en el 
recorregut de visita proposat. 
Només es reforçarà la senya-
lètica i es fomentarà l’ús de les 
escales. En la fase 1 no hi hau-
rà activitats ni visites guiades. 
Per facilitar la visita, el MEV 
ja disposa de recursos a través 
del web amb diferents recor-
reguts i amb ampliació d’in-
formació de les col·leccions. 
També es disposarà de recur-
sos en línia per acompanyar 
la visita a l’exposició «Nord & 
Sud».
L’objectiu del MEV és anar 
ampliant propostes i activi-
tats a partir de la fase 2. Entre 
aquestes hi ha activitats ajor-
nades com la conferència «Els 
tresors de fusta. Els frontals 
medievals pintats de Noruega 
i Catalunya» de la conserva-
dora i comissària, Judit Ver-
daguer, que s’havia de fer el 7 
de maig. Aquesta es farà el 9 
de juliol a 2/4 de 7 de la tarda.

El Museu Episcopal de Vic reobre 
portes aquest dissabte



La farmàcia segueix 
involucrada en 
ajudar a tots els 
comerços i indus-

tries del territori de l’Ano-
ia, oferint el reconeixement 
que es mereixen i col·labo-
rant amb els seus productes

És el cas de les mascaretes 
Maskplus. Aquestes masca-
retes, fabricades amb Meryl 
Skinlife Force, un fil espe-
cial amb tractament anti-
bacterià, compten amb uns 
filtres intercanviables que 
la fan encara més segura en 
el panorama actual. I això 
no és tot: les mascaretes 
són reutilitzables fins a 100 
vegades i es poden utilitzar 
fins a 8 hores. En compa-
ració amb les mascaretes 
quirúrgiques, les Maskplus 
fabricades a Igualada són 
una opció molt més segura 
i econòmica.

Des de la farmàcia hem 
sigut testimonis de l’aug-
ment exponencial de l’ús 
de les mascaretes, però 

també dels dubtes sobre 
com portar-les o quines 
són més efectives. Aques-
tes qüestions ens les feu 
arribar constantment a la 
farmàcia i creiem conve-
nient esclarir els diferents 
tipus de mascaretes que hi 
ha i per a què són útils ca-
dascuna d’elles.

Mascaretes quirúrgiques i 
casolanes

Les mascaretes quirúrgi-
ques no són considerades 
un equip de protecció, ja 
que no protegeixen del 
contagi però sí que limiten 
la propagació del contagi. 
Aquest tipus de mascaretes 
són ideals per a les perso-
nes que ja estan infectades. 
Portant la mascareta qui-
rúrgica, s’evita el contagi a 
més persones.

Les mascaretes fabricades a 
casa no tenen cap homolo-
gació, per tant la seva eficà-
cia no està testada. No sa-
bem en quines condicions 

higièniques s’ha fabricat i 
moltes vegades no conei-
xem el tipus de material 
que s’ha emprat.

Mascaretes FFP

Dins de les mascaretes FFP 
trobem una gran varietat 
de models que cal conèixer 
prèviament per saber qui-
na mascareta ens convé en 
cada cas. Pren nota:

•FFP 1 sense vàlvula d’ex-
halació. Aquest tipus de 
mascaretes compten amb 
una filtració mínima que 
ens ajuda a aturar la pro-
pagació del contagi en el 
cas que siguem positius en 
COVID-19.
•FFP2 sense vàlvula d’ex-
halació. És la mascareta 
més completa, ja que ens 
serveix per no contagi-
ar-nos i per no contagiar a 
la resta de persones. 
•FFP2 amb vàlvula d’exha-
lació. Ens protegeix de con-
tagiar-nos però si som por-
tadors del virus, el podem 

contagiar a les persones i 
objectes del nostre voltant. 
•FFP3. Totes les FFP3 dis-
posen de vàlvula d’exhala-
ció, per tant, protegeixen 
però no limiten la propaga-
ció del contagi.

Mascaretes reutilitzables

De la mateixa manera que 
és important conèixer la ti-
pologia de les mascaretes, 
també és important saber 
si la mascareta que portem 
és reutilitzable o no. En el 
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Farmàcia Esteve dona preferència als 
productes produïts per empreses d’Igualada

cas que sigui reutilitzable, 
recorda que no ens servirà 
per sempre. Sabrem si és 
reutilitzable si porta una 
R a la mascareta; en el cas 
contrari, portarà les sigles 
NR.

Cada mascareta té una vida 
útil que hem de respectar si 
volem protegir-nos eficaç-
ment contra el coronavirus 
COVID-19. Com a norma 
general, les quirúrgiques 
poden utilitzar-se un màxim 
de 4 hores i les FFP, 8 hores.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 29:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

 DISSABTE 30:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 31:  
BAUSILI

Born, 23 (9-22H)
ADZET

Av. Barcelona, 9

DILLUNS 1: SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 2:   MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 3:  BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 4:    CASAS V.
Soledat, 119

DIVENDRES 5:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26



Sergio Mancebo /  
Videògraf

Soc Sergio Mancebo, nascut a Igualada, fill de família nombrosa. La meva  
família ho és tot, els meus fills la motivació diària. Soc una persona sensible, 
amant de la música dels 80 i disposat a ajudar sense esperar res a canvi.

Fa poc més d’un mes vas guanyar el premi al millor vi-
deògraf del certamen Unionweb. Què representa això 
per a tu?

Em va fer molt feliç perquè Unionweb és el portal de fotògrafs 
i videògrafs de bodes més important del país. És una web molt 
prestigiosa, que per formar-ne part has de presentar el teu por-
tfolio i llavors ells et poden admetre o no. 

Aquesta web cada any organitza aquest concurs, amb diverses 
categories com “Millor història”, “Millor tècnica” i “Millor Trài-
ler” i aquest any jo estava nominat en les tres categories i vaig 
guanyar el premi a la Millor tècnica i la suma de la puntuació 
en les tres categories va fer que em nomenessin videògraf de 
l’any 2020.

T’esperaves guanyar-lo?

Quan vaig veure que estava nominat a les tres categories em 
vaig posar molt feliç, però ja porto diversos anys concursant i 
ja havia tingut altres nominacions, així que pensava que estava 
molt bé però és una cosa que ja m’havia passat altres vegades. 

I quan van dir que havia guanyat el videògraf de l’any vaig pen-
sar que s’haurien equivocat, que el premi no havia de ser per a 
mi. No m’ho podia creure.

La gala aquest any va ser per videoconferència. Imagino que 
va ser molt estrany.

Sí, normalment la gala es fa presencial, però aquest any s’ha fet 
online. Estava davant l’ordinador mirant l’entrega de premis i la 
celebració una mica estranya, em vaig haver d’abraçar a mi ma-
teix (riu). En principi, però, cap al novembre es farà la gala de 

manera presencial a Barcelona i ho podrem comentar tot amb 
els companys de professió.

També has estat nominat a la Lent d’Or, el premi internacio-
nal més prestigiós.

Sí, però per a mi no hi ha res com rebre aquest premi, el d’Uni-
onweb, ara serà més fàcil que se m’obrin més portes a nivell pro-
fessional.

Acostumes a treballar per Catalunya o per arreu d’Espanya?

Majoritàriament treballo a Catalunya, però ja fa un parell d’anys 
que em comencen trucar d’altres zones d’Espanya com Anda-
lusia o Madrid. Per això aquest premi ajuda a obrir-te portes, 
perquè et coneguin arreu d’Espanya.

Com són els vídeos de bodes que produeixes?

Quan vaig començar, fa 10 o 12 anys feia vídeos com la majoria, 
el “típic” vídeo de boda. Però a mi, aquest tipus de vídeo no 
m’acabava d’omplir. Així que vaig començar a treballar el docu-
mental de boda.

Què vol dir un vídeo documental de boda?

És un treball molt més personal sobre la parella, té un guionat-
ge, està documentat, és narratiu. I tot el què porta una narració 
és més fàcil de què et quedi, de recordar.

Per fer els vídeos, per exemple, vull conèixer la història dels nu-
vis, els entrevisto abans perquè m’expliquin qui son i què fan. 
Així, coneixent-los, no pots fallar a l’hora de fer el vídeo, saps 
que gravaràs en espais que a ells els agrada. I també ens ajuda 
pel dia de la boda, saber quines persones són importants per la 

parella. Potser hi ha un cosí que passa desapercebut però que 
per al nuvi és súper important. És per això que fem les entrevistes 
prèvies, per conèixer allò que és important per a ells.

Quan decideixes començar a fer aquests vídeos documentals 
de boda?

Un dia que em vaig posar a mirar un vídeo gravat per un cosí 
durant la boda del meu germà. Era un vídeo sense música, en què 
sortia el meu pare, que el vaig perdre l’any 1994, i veure’l i escol-
tar-lo en la seva essència em va fer veure el valor d’aquest tipus de 
vídeos. Vaig començar a pensar en els documentals de boda com 
una forma de deixar un llegat.  

Els fas tots tu els vídeos?

Normalment sí. A l’empresa som jo, que m’encarrego de la part de 
vídeos i la Raquel que fa part de fotografia. 

Només fas vídeos de boda o també toques altres àmbits?

Tot el què és vídeo documental em fascina. També faig vídeos per 
a famílies o vídeos corporatius, però sempre dins de l’àmbit do-
cumental. 

T’has plantejat mai fer el pas a altres camps de l’àudiovisual 
com el cinema o les sèries?

La veritat és que soc una ment inquieta i quan porto molt temps 
fent una cosa, necessito experimentar amb noves situacions. Així 
que ja porto un any pensant en fer un curtmetratge per presentar 
al Festival de Cinema de Sitges, conjuntament amb un amic d’aquí 
a Igualada. No sabem quan el presentarem, però el farem.

Joves i adults tenen menys por d’infectar-se, però molta per com es guanyaran la vida. El món els està canviant massa ràpid. Els problemes 
antics de la precarietat i manca de feina segueixen i se n’hi han afegit de nous. Sindicats i patronals exigeixen solucions. Es parla del lleu-
re, de bars i de restaurants. D’un món més net, però on no es pot viure de l’aire del cel.  Tothom vol feines dignes i remunerades, perquè 
les noves normatives ho faran tot més car. Hi ha una llei de dependència, però no diners perquè els avis continuïn vivint a casa. Es volen 
millorar les residències - on ja era difícil trobar plaça -  i ningú sap qui les pagarà. I afavorir productes de proximitat, quan es van deixar 
caure els milers de llocs de treball que els feien. La bossa és buida i les administracions endeutades. Els polítics amaguen el cap sota l’ala 
ignorant conscientment la realitat. Tot cara a la galeria. Intenten defugir les preguntes, perquè no tenen respostes. La societat ha d’invertir 
en futur i reduir despeses inútils. Cal triar bé el que s’ha de podar. Ningú regalarà res. Només amb el paripé no s’anirà enlloc.

“Els vídeos documentals de 
boda són una manera de 

deixar un  llegat”

  Marc Vergés @marcverges8
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Espai patrocinat per:


