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La Diputació invertirà 5,5 milions
a la Conca d’Òdena
L’ajut servirà per
a projectes com la
Via Blava, el Parc
Fluvial, el Campus
de Salut a l’antic
Hospital, l’alberg
de Cal Maco, el
suport al comerç
local o el turisme
de la Terra de
Castells
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Troben a la
Tossa una
estrella de
mar de fa 48
milions d’anys
Pàgina 26

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, dimecres amb els alcades de la Conca. /JOAN SOLÉ-AI

L’escola pública d’Igualada supera
la concertada per primera vegada a P3

Demanen que
l’Anoia entri
dilluns en la
Fase 3 de la
desescalada

Pàgina 18
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Mor als 97 anys
l’empresari
capelladí Josep
Guasch i Julià
Malgrat que l’oferta concertada és del 60%, la demanda de preinscripció de P3 a la pública és majoria, sobretot per la conversió de l’Ateneu.
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L’EDITORIAL

El paper no transmet el virus!

A

questa setmana, podeu veure que la portada
de La Veu de l’Anoia inclou un segell creat
per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual en som membres
fundadors, que serà inserit en totes les publicacions del
país per informar que el virus de la Covid-19 no es transmet a través del paper de diari ni del de les revistes, tal i
com confirmen els estudis
de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS). La mesura s’ha pres arran de la
propagació de notícies falses i rumorologia a través
de les xarxes socials.
La Asociación de Medios
de Información i la World
Association of Newspapers and News Publishers,
entitat, aquesta darrera, a
la qual Premsa Comarcal
està adherida, han remès informes rigorosament documentats per l’OMS i els principals instituts científics i
viròlegs de referència internacional que conclouen que
l’exposició a la Covid-19 a través del paper de diari és
pràcticament inexistent i que el contacte amb els diaris
és segur.
A l’informe de l’AMI es destaca que “mai s’ha documen-

tat la transmissió de la Covid-19 a través de paper de
diari ni tampoc pel seu ús compartit”; que “les primeres
investigacions científiques sobre la transmissió del virus
a través de superfícies suggereixen que les que són poroses tenen menys potència i durabilitat… i que els diaris
són encara més estèrils a causa de la tinta i al procés
d’impressió”; i conclou que la mateixa OMS assenyala
que “el risc de contraure el virus a través d’un
paper imprès és ‘infinitament insignificant’”.
Pel que fa a WAN IFRA,
afegeix que “avui en dia,
la producció moderna
de diaris està totalment
automatitzada i a penes hi ha intervenció
humana fins al darrer
punt de distribució” i
ho rebla dient que “en
aquests moments de crisi, és important portar el missatge adequat a la gent i calmar-los sobre qualsevol por
al respecte de la transmissió del virus a través del diaris”.
Un podem assegurar que teniu més possibilitats de fer
perillar la vostra salut llegint segons quins comentaris
gratuïts a les xarxes socials, que tocant i compartint els
nostres exemplars. Pensem-hi.

Teniu més possibilitats de fer
perillar la vostra salut llegint
segons quins comentaris gratuïts
a les xarxes, que tocant els
nostres exemplars.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Francesc Miralles, magistrat del
jutjat número 7 de Barcelona, ha desestimat la petició del fiscal d’arxivar
la investigació contra 50 policies imputats per les seves actuacions el 1’O
dient “no s’investiga la legitimitat de
la policia, que actuava per ordre del
TSJC, sinó la seva manera d’actuar,
perquè en diferents ocasions no es
va ajustar de cap manera al previst
en la legislació vigent, ni en els protocols del cos de la Policia Nacional,
ni en els estàndards internacionals”
Pedro Sánchez, president del govern, va defensar les destitucions
fetes al Ministeri de l’Interior dient
“Nosaltres no permetrem la mal
anomenada ‘policia patriòtica’, ni les
brigades paral·leles del primer mandat de Jorge Fernández Díaz a Inte-

rior, que es dedicaven a tapar casos
de corrupció del PP i a manipular
informes policials”
Miquel Buch, conseller d’interior,
i Bernat Solé, conseller d’Exteriors hauran de passar pel TSJC per
fets relacionats amb l’1-O. No són
els únics, amb l’amenaça judicial,
també Quim Torra, president de
la Generalitat està pendent del que
digui el TS. Potser Damià Calvet,
conseller de Territori i Sostenibilitat, quan diu “no hauríem d’anar
a eleccions abans que acabi l’any”
deu saber més coses que la resta.
Elisa Abellàn, presidenta del Consell de Deontologia Professional
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha dit “la resposta
sanitària per evitar el col·lapse dels
hospitals i salvar el major nombre
de vides, s’ha imposat a la resta de
criteris que també s’haurien d’haver tingut en compte, com el de la
justícia i equitat, i això ha fet més
vulnerables als que ja ho eren per
sí mateixos.” Referint-se no més als
avis sinó també als discapacitats intel·lectuals.

Cinta Pasqual, presidenta de la patronal de Residències, diu que “vaig
enviar una carta el 20 de març a Madrid i a la Generalitat perquè reconeguessin la nostra situació. No ens
en feien ni cas. Tant feia quina conselleria ho havia de fer, però necessitàvem metges, material i recursos,
perquè una residència és una extensió de la llar i no tenim recursos
mèdics i havíem d’atendre malalts
vulnerables com si fóssim hospitals”
Quim Torra, president de la Generalitat, ha avançat que “reclamarà
15.000 milions d’euros a l’Estat per
fer front a les conseqüències de la
pandèmia, que s’han d’afegir a les 40
mesures econòmiques i socials que
ja vaig demanar”.
Mar Reguant, professora del Northwestern Univesity de Chicago, nascuda a Súria el 1984, comandarà la
comissió sobre el clima, juntament
amb el belga Christian Gollier, per
proposar a Emmanuel Macron,
president de França, un pla post Covid i ha dit que “volem fer un manual amb propostes concretes que puguin adoptar-se davant la urgència
del canvi climàtic”
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MONTSERRAT ROCA

Directora Càritas Anoia-Segarra

Els reptes de
Càritas en la crisi
de la Covid-19
Altres anys al voltant del dia de Corpus,
el dia de Càritas, fèiem una assemblea on
presentàvem la memòria i aprovàvem el
pressupost. Aquest any no ho podem fer.
Ens trobem en ple procés de desconfinament per la crisi de la Covid-19, però no
volem deixar passar aquest dia sense reflexionar sobre els reptes que aquesta crisi
ens planteja.
La crisi de la Covid-19 ha estat una oportunitat per fer-nos més humils, per fer-nos
conscients de la nostra fragilitat i vulnerabilitat com a éssers humans, però sobretot
ens ha fet adonar de la interdependència
entre les persones. La realitat de la interdependència es contradiu amb la idea dominant en el nostre món, que defensa i fa
elogi de l’autosuficiència, que ens fa creure
que cadascú és gestor del seu benestar.
Aquests dies hem vist que tots depenem
els uns dels altres, que necessitem el bon
funcionament dels serveis públics i els serveis d’atenció als més vulnerables. Hem
vist que depenem dels que hem anomenat
imprescindibles, entre els que hi trobem
el personal tècnic de salut; els auxiliars de
les residències; i també els treballadors de
neteja, dels supermercats, dels serveis municipals i dels serveis d’ordre, entre d’altres.
Hem vist que la conseqüència del fet que
l’únic valor que defineix i condiciona l’organització laboral sigui el màxim benefici,
ha generat precarietat laboral i que moltes
persones, petits negocis i autònoms han
quedat sense feina i sense ingressos.
També ens hem adonat de la desigualtat
entre els infants. Quan no poden anar
a l’escola i han de dependre de les noves
tecnologies i del suport dels seus familiars,
alguns tenen el risc de desconnectar-se del
procés d’aprenentatge.
D’aquesta presa de consciència n’emergeixen quatre reptes que sempre han estat
propis de Càritas:
En primer lloc, posar «la cura» de les persones en el centre de la nostra feina i en el
centre de la vida. Això vol dir donar valor
a aquelles feines que sovint són invisibles,
feines que fan en molts casos dones en condicions laborals i econòmiques indignes.
També, viure la necessitat dels altres com
un fet que reforça els vincles entre les persones que vivim juntes i que compartim uns
serveis que hem de defensar entre tots i per
a tots.
Per altra banda, donar resposta a la desigualtat, sobretot la dels infants i joves que
estan en temps d’aprenentatge, perquè totes
les persones tinguin les mateixes oportunitats.
I, finalment, voldríem que la solidaritat que hem
manifestat davant d’aquest problema compartit
no s’esvaeixi en el mesos que vindran.
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JOSEP M. ROMERO
I ALFONSA SANTIESTEBAN

La tribuna

Secretari general i coordinadora de CCOO Anoia

El futur de la Conca d’Òdena i l’Anoia

A

frontem amb molta preocupació
el futur immediat de l’Anoia i de la
Conca d’Òdena. Quan encara no
ens hem recuperat de la crisi del
tèxtil dels 90 i principis dels 2000 i de la crisi
financera del 2008, la pandèmia de la Covid-19
ha de ser l’oportunitat per transformar definitivament el nostre teixit econòmic i productiu.
Hem d’anticipar-nos als grans reptes que travessaran la nostra societat les properes dècades: la
crisi demogràfica, la digitalització i la crisi ambiental, amb tots els canvis que transformaran
la nostra forma de viure, consumir o treballar.
La formula i el mètode per abordar-les ha de
ser la concertació i el diàleg social. Una societat
organitzada, crítica i participativa és cabdal per
abordar positivament situacions de crisi greus.
La complexitat del context, no deixa gaire marge per al dubte. Les dades actuals prefiguren un
panorama econòmic i social molt greu. L’atur
ha tornat a situar-se a prop del 15%, encara que
sempre hem mantingut a la comarca un atur
estructural per sobre del 10% i que a finals del
2019 arribava gaire bé al 13%. S’han tramitat
1.511 expedients de força major que afecten a
9.369 persones treballadores i 60 expedients
per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o productives, que afecten a més de 830.
Som conscients de les dificultats i de la situació
crítica de les empreses en termes de liquiditat,
finançament, descens del consum i la facturació d’un PIB industrial que a l’Anoia, continua
estant per sobre del 32%. També ens preocupa enormement l’augment exponencial de la
vulnerabilitat i de la degradació accentuada de
les condicions materials de moltes persones
i famílies que es veuen obligades a garantir-se
la cistella bàsica d’aliments a través dels bancs
d’aliments o entitats socials.

CCOO ens implicarem activament en treballar
per tenir un diagnòstic compartit, debatre, negociar i acordar una visió estratègica que pensi
en l’Anoia i en la Conca d’Òdena per a les properes dècades. Hem de concretar accions, cercar inversions, mobilitzar recursos propis i anar
a cercar d’externs, amb una única veu representativa de la realitat socioeconòmica del territori,
al conjunt d’administracions supralocals, a la
Generalitat, a l’Estat, a la Unió Europea o allà on
existeixen oportunitats per aconseguir suports
que ens permetin avançar en la transformació
del nostre desenvolupament econòmic i social.
Si aquestes condicions es donessin, pensem que
s’hauria de constituir un ens públic, amb control i auditoria pública, per gestionar aquests
eventuals ajuts financers, subvencions o d’altres
possibilitats que puguin arribar al territori.
Els sectors existents al territori, formats majoritàriament per microempreses, s’han d’ajudar per
guanyar múscul empresarial. Hem de potenciar
simbiosis industrials, per provocar sinergies,
que aquesta necessària cooperació esdevingui
treball conjunt i permeti superar problemes
endèmics i deixar enrere l’actual minifundisme.
Hem de recuperar produccions de valor afegit,
aprofitant els coneixements productius i artesanals existents a la Conca.
Necessitem també de potents polítiques industrials i sectorials, sabent llegir la potencialitat de
la indústria verda. Hem de consolidar l’Anoia i
la Conca com un territori competitiu, dinàmic,
amb sectors de valor afegit i futur, generadors
d’ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes. Aquesta estratègia de reindustrialització hauria d’incloure un pla integral d’adaptació i foment de la FP adaptada territori. El Pacte
Nacional per a la Indústria, amb recursos que
baixin a la realitat concreta de les necessitats del

territori pot ser una molt bona eina.
Apostem per reforçar els serveis públics i per
polítiques sanitàries i sociosanitàries. També
apostem per reforçar especialment els treballs
relacionats amb la cura, perquè s’han mostrat
essencials per garantir el funcionament social.
L’anunci que Igualada esdevingui un hub de biomedicina, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, l’Ajuntament i l’Hospital d’Igualada, pensem és una bona direcció.
Necessitem d’un impuls inversor en serveis i
infraestructures de mobilitat sostenible, reivindicar aquelles aprovades però no executades, un
pla seriós per racionalitzar, modernitzar i avançar en una governança compartida dels actuals
polígons d’activitat econòmica i apostar per la
generació de projectes d’economia social relacionats amb els serveis a les persones.
Treballarem activament als diferents espais de
concertació que s’han obert, ja sigui al Consell
Comarcal, a l‘Aliança per la Conca, al propi
Pacte Estratègic de l’Anoia i d’altres espais de
caràcter local, però volem posar una única
condició. Hem d’aconseguir articular i sintetitzar algunes reivindicacions compartides,
comprometre’ns inequívocament a anar a una
que eviti l’atomització i dispersió d’iniciatives i
propostes. Aquest ha estat un dels punts febles
que històricament ha llastrat la concertació a la
nostra comarca
En resum, ens deixarem la pell en un futur més
eficient, just i igualitari, que des d’una mirada
feminista, posi les persones al centre de la definició de les solucions i que els sectors socials més febles no hagin de pagar novament els
costos d’aquesta reconstrucció i transformació
de l’economia. Construir aquest desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu és un repte colossal, però val la pena intentar-ho.

Apuntaràs el teu fill/a a activitats d’estiu?

#L’enquesta
de la setmana
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Sí 45,7%

No 54,3%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Ens en sortirem!
Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
COMUNICAT DAVANT
ACUSACIONS D’ERC A
JUNTS PER LA TORRE
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Davant les acusacions d’ERC cap al
govern de Junts per La Torre i concretament, vers l’alcalde Jaume Riba i
la regidora Teresa Maruny de “fer un
ús interessat i barroer d’una recollida
d’aliments”, es manifesta que:
La campanya de recollida d’aliments
que es va desenvolupar amb motiu
del coronavirus es va liderar des del

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Banc d’Aliments que es gestiona des de
Serveis Socials de l’Ajuntament i amb
coordinació amb el Consell Comarcal
de l’Anoia. La iniciativa va sorgir arran d’una proposta d’un grup de veïns
i veïnes preocupats per la situació de
precarietat econòmica d’algunes famílies del poble. Uns dies després, ERC
va fer arribar a l’Ajuntament la seva
petició de la seva campanya de recollida d’aliments “Corona recapte”. Des
de l’Ajuntament es va informar que ja
estava en marxa una mateixa iniciativa
a través del Banc d’Aliments, Consell
Comarcal i amb la col·laboració dels
comerços del municipi.

Junts per La Torre lamenta que ERC
hagi volgut fer partidisme d’aquest
tema, cercant polèmica on no n’hi
hauria d’haver. Així, Junts per La Torre
manifesta la seva satisfacció pels grans
resultats de la campanya i la participació del poble i expressa que “el que
és important és haver aconseguit l’objectiu d’abastir a les famílies necessitades, no atribuir la iniciativa a ningú en
concret, cap persona ni cap organisme.
El mèrit és del poble”.
La Campanya que va començar el 2
de maig i va finalitzar el passat 16 de
maig, va recollir 250 kg en productes.
Els veïns i veïnes van poder 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. Hi van participar
els següents comerços: Ca La Pilar, el
Supermercat Ana, la farmàcia, Maxi
DIA i Cal Vilaseca.

NOTA D’ACLARIMENT
En La Veu de la setmana passada, per
error va aparèixer publicada una pàgina
4 amb data 30 d’abril de 2020. La pàgina correcta és la que publiquem aquesta
setmana. Disculpeu les molèsties.

JOSEP M. CARRERAS

Ni modos ni vergonya (i 2)

M

’ha sorprès que en
pocs dies -en realitat des que hem
entrat a la fase 2 del
desconfinament- diverses persones m’hagin posat en dubte la gravetat de la pandèmia.
Una d’elles afirmava rotundament que els mitjans
havien amagat molta informació per no esverar el
personal, atès que estava convençuda que la malaltia d’una manera o altra l’havíem de passar tots.
Una altra persona em va plantejar que segurament
darrere aquesta alarma s’hi devien amagar interessos foscos, polítics o econòmics, de grups de
poder que podien aconseguir enormes beneficis
del tractament de la malaltia.
Una tercera persona se’m va adreçar directament
per recriminar-me que anés amb mascareta sense
aturar-me a pensar si m’estaven utilitzant. A mi i
a tota la població. Vaig dir que preferia equivocar-me i no transmetre la malaltia, mentre que
ella sense protecció podia perjudicar altra gent. Va
contestar-me que era jo qui m’estava perjudicant a

mi mateix pel fet de no prendre les decisions per
compte propi. Quan vaig replicar que no creia que
tots els científics volguessin enganyar-nos va dirme que “els poderosos” feien sortir als mitjans de
comunicació les persones que a ells els interessava. Vaig deixar la conversa en aquest punt, perquè és impossible fer raonar certs individus que
es creuen més llestos que els altres i els únics en
possessió de la veritat.
No crec en cap dels tres posicionaments esmentats, tot i que també penso que no sempre ens han
dit tota la veritat. Sovint ha sigut difícil confiar en
les persones que han gestionat la malaltia. Només
el fet de veure els militars ja feia tremolar. Però
també els sanitaris que informaven han tingut
ocasions sobrades per mostrar la seva incapacitat
de reacció davant el problema. Ja des del principi,
quan a Itàlia estaven en plena escalada de contagis
i de morts, el doctor Fernando Simón, director ni
més ni menys que del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad afirmava que el coronavirus no era més
letal que una grip qualsevol i que “no afectará a

España o lo hará de forma muy residual”. (Al moment d’escriure aquestes ratlles, els contagis passen de 200.000 i el nombre de defuncions, avui 2
de juny, és de 27.127.) Però ni ha dimitit ni l’han
cessat.
També es devia quedar ben ampla la ministra i
vicepresidenta del govern Teresa Ribera quan el
3 de maig va afirmar que “España se sitúa en la
gama alta del éxito”; i en fer-li notar que a Portugal el coronavirus havia afectat molt menys que a
l’estat espanyol, va dir: “Portugal paró antes. Venía del Este [el coronavirus] y ellos están un poco
más al Oeste y entonces pudieron parar un poco
antes”. Ara la pregunta és: Fins quan haurem de
mantenir aquesta colla d’incompetents?
Però molt més greus al meu entendre, varen ser
les declaracions de l’escriptor Javier Cercas, que
des del seu refugi a Verges va demostrar tenir
una sensibilitat com la pell d’un senglar quan,
referint-se a Catalunya i als fets d’octubre del
2017, va dir: “Esta crisis [el Covid19] es terrible,
pero me afecta menos de lo que me afectó aquello
”. Sense comentaris...

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ALIANÇA PER LA CONCA
És una bona notícia, en els temp que corren, que finalment hi hagi
una unitat entre els agents polítics i socioeconòmics per encarar el
futur de la Conca d’Òdena.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Més de 3 milions
de prestacions
i pensions anticipades
Més de 350.000 famílies
amb tramitació de moratòries
Més de 50.000 milions
en finançament
a autònoms, pimes i empreses

Des de sempre, el més normal per a nosaltres és estar al teu costat, i al del teu negoci.
I per això, hi continuarem estant en aquesta nova etapa, ajornant-te el pagament
de la hipoteca,* avançant-te el cobrament de la pensió i facilitant-te la liquiditat
que necessites. Perquè les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank sabem
què és el més important i que, amb tu, podrem recuperar la normalitat al més aviat possible.
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer

*La moratòria de les quotes de la hipoteca sobre l’habitatge habitual és una mesura legal que recull el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aplicable a deutors que hagin tingut una reducció
dels ingressos o hagin quedat en situació d’atur i que compleixin tots els requisits que estableix la norma. També s’ofereix una moratòria diferent de la legal per a afectats per la COVID-19, encara que no compleixin tots els requisits que estableix la norma. CaixaBank, SA, amb domicili
social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100. NRI: 3460-2020/09681
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JAUME SINGLA

BERNAT ROCA

El túnel

Pau

@jaumesingla

D

es de fa anys que Catalunya circula dins
d’un túnel, al qual
encara no li veiem la
llum del final. A vegades el túnel
ha estat més ample i ens ha semblat menys opressiu, però a mesura que anem circulant, que el túnel no para de ferse més fosc i més estret. Cada dia és més perillós.
Els que ens han posat en aquest túnel, ens varen
enviar a l’agost del 2017 un escamot gihadista comandat per l’imam de Ripoll que estava a sou del
CNI, és a dir de les clavegueres de l’Estat i la Policia
patriòtica espanyola. Tres anys després, ni deixen
investigar la trama, ni es pot assegurar que Es Satti
hagués mort realment a l’explosió de la casa d’Alcanar.
La mateixa gent, va enviar milers de piolins a estomacar al crit de “a por ellos” a les persones que
pacíficament volíem votar el referèndum de l’1
d’octubre. Tres dies després el cap d’Estat -és a dir
l’hereu, de l’hereu del dictador feixista- ens amenaçava a tots els catalans –votants i no votants del
referèndum- amb aplicar amb tota la brutalitat la
força coercitiva i violenta de l’Estat.

Si l’Estat Espanyol oprimeix
Catalunya sense distingir entre
independentistes i unionistes, els
partits catalans tampoc ajuden gaire
El 27 d’octubre, quan el Parlament de Catalunya,
amb tota la legitimitat democràtica sorgida de les
eleccions i del referèndum de l’1 d’octubre, va proclamar la República Catalana, l’Estat va amenaçar
amb utilitzar la violència encara que provoqués
desenes de morts. El gobierno de España –aleshores presidit per M.Rajoy- va anular l’Estatut de Catalunya i va aplicar l’article 155 de la Constitución
Española. També va ordenar empresonar al govern
legítim de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a Sánchez i Cuixart pel delicte
de ser independentistes.
Des d’aleshores que el túnel no para de fer-se cada
vegada més estret i el gobierno de España va retallant els fons econòmics i les competències de la
Generalitat de Catalunya.
Però si l’Estat Espanyol oprimeix Catalunya sense distingir entre independentistes i unionistes,
els partits catalans tampoc ajuden gaire. Les seves
baralles, desencontres, escissions i lluites internes
desencisen als catalans.
El 27 d’octubre del 2017 ens amenaçaven amb provocar desenes de morts... i avui, per la pandèmia,
ja hem perdut 12.800 catalans i estem més lluny de
la llibertat.
Si el 2017 la tensió entre l’Estat i la nació catalana va quedar en un empat on ni nosaltres podíem
doblegar la seva voluntat ni ells podien imposar la
seva bandera, a poc a poc, ajudats pels nostres mateixos partits, van decantant la balança al seu favor.
Em pregunto: d’on sortirà la força que ens ha de
menar al final del túnel?
Si seguim com fins ara, mai arribarem a sortir
d’aquest forat sense aire ni llum. La crisi econòmica
i la venjança de l’Estat, seran terribles.

@crossroad1815

H

as marxat. La notícia ens va arribar de
sobte, però ja feia dies
que
t’acomiadaves.
Bé, potser tota la vida és un comiat, com va deixar escrit Rilke fa
temps. Miedo a cruzar la calle que
lleva al olvido. Vas viure intensament, fins al final.
Eres sensible i fràgil, i alhora resistent i guanyador.
Amb la vida com a molt hi pots empatar ja que ella
sempre marca al darrer minut. I tu havies marcat
molts gols. Recordo quan vas tocar a Igualada per
primer cop. Era aquell estiu. La cançó La Flaca havia començat a petar-ho. La campanya de tabac i
música la va fer triomfar. Venies de la publicitat i
sabies tots els trucs. El concert estava ple a vessar.
Era una bogeria. La vida de milers de persones pot
canviar per una cançó. Tants amors que s’han fet
i desfet amb aquella cançó. Por un beso de la flaca
daría lo que fuera. Després hi vas tornar amb un
catxet de superestrella. Van dir que el grup havia
renunciat a part dels diners, degut a que el concert
al camp del García Fossas no havia funcionat tan
bé com esperava l’ajuntament. No sé si és veritat
l’anècdota. Eres generós amb les causes perdudes.
Sabies que havies tingut sort i la volies compartir.
Jo recordo que treballava de pizzero i vaig passar
un moment per allà amb la moto mentre repartia.
Pensava que potser sentiria La Flaca altre cop i la
música em tornaria a aquell estiu llunyà.
L’experiència de la pèrdua tenyia les teves cançons,
ja que sabies per experiència que tragèdia i comèdia van de la mà i que l’home és un ésser escopit
al món destinat a la mort, la veritat terrible del
Silè. Però escoltant les teves cançons -potser era
l’alegre fons rítmic de la música llatina sempre tan
resilient- la vida sempre guanyava al final. Sabies
que l’amor són dos parells d’ulls que es miren amb
tendresa o desig. Me atraparon tus mentiras y me
enamoré de ti. Diuen que l’art consisteix en agafar
un trosset de la vida quotidiana, un detall del món
i presentar-lo com si fos una peça única i irrepetible de l’univers. No eres un músic prodigi, però
dominaves la composició de lletres i tornades, creaves l’esquelet que els teus magnífics músics ves-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

tien per fer petites joies comercials. Vas cantar-li
a la dona, sobretot a ella. Tocat per la vareta de
Venus vas buscar la bellesa allà on anaves. L’etern
femení ens impulsa cap a allò més elevat, escriu
Goethe al final del seu Faust. Tu també tenies un
pacte amb el Diable. Yo nací en la cara mala, llevo
la marca del lado oscuro. Vas assolir el que molts
músics i compositors anhelen i no troben: l’èxit i
el reconeixement popular. La gent t’estimava, t’estimàvem. Passejaves el teu encant de persona normal i això agradava. Ara ja has marxat i ens deixes
les teves cançons i el teu bon humor, la teva filosofia de vida i la teva manera d’estar al món. Porque
a nada le tengo miedo. Porque a nada le tengo fe.
Nec spe, nec metu (sense esperança, sense por),
el vell lema dels estoics que Isabel d’Este tenia al
seu escut d’armes. Tu eres com un silè de Sòcrates: savi, trapella, amant d’Orfeu i de Bacus. Com
Dionís vas rescatar Ariadna a la platja de Naxos i
la vas convertir en estrella. Ara ja has resolt tots
els enigmes i creuat l’última porta. Estàs en pau.
Gràcies.
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Igualada
L’escola pública rep més preinscripcions de P3 que
la concertada, per primera vegada a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

A

lguna cosa deu estar
canviant en el mapa
educatiu d’Igualada,
una de les ciutats -no l’única- amb una oferta important
i nombrosa d’escola concertada. Per primera vegada,
aquesta setmana s’ha sabut
que les preinscripcions a l’escola pública són superiors a la
de la concertada en el primer
curs de l’Educació Infantil.
Això sí, per dues més, la qual
cosa dibuixa pràcticament un
empat tècnic, tot i que l’oferta
concertada és molt superior a
la ciutat.
L’entitat “La Pública” ha explicat que un cop tancat el
període de preinscripcions,
el 50,22% de les famílies han
confiat l’escolarització dels
seus fills de P-3 en l’escola
pública, mentre que l’escola
concertada s’ha quedat amb
el 49,78% de preinscripcions
ordinàries. La situació és especialment rellevant si es té
en compte que l’escola pública
només representa el 40,2% de
les places totals que s’ofereixen
a la ciutat”.

La conversió
de l’Ateneu, clau
Des de l’entitat que aplega les
escoles públiques d’Igualada reconeixen que en aquest
canvi de tendència “hi juga
un paper especialment rellevant la nova escola pública del
centre de la ciutat, la de l’Ateneu Igualadí, que ha rebut una
gran quantitat de preinscripcions, així com la del districte
de Llevant, el Gabriel Castellà.
Justament, les dues zones de la
ciutat més desateses quant a
places d’educació pública”.
456 preinscripcions
En global, a Igualada s’han
registrat 456 sol·licituds de
preinscripció, 229 de les quals
assenyalaven en primera instància el desig d’escolaritzar
els seus infants en escoles públiques, respecte les 227 que
optaven per les concertades.
Una seixantena de famílies de
fora de la ciutat han sol·licitat
plaça en escoles igualadines a
P-3, segons dades d’Educació.
Aquest fet és especialment rellevant si es té en compte que
el context actual és el de baixada de natalitat. L’any passat es
van registrar 424 sol·licituds

Les places públiques representaven el 40% de
l’oferta de P-3 i sumen
el 50,22% de les preinscripcions; la concertada oferia el 60% i es
queda amb el 49,78%
de preinscripció a la ciutat,
una xifra que ja superava la de
2018 (415 sol·licituds).
Per a “La Pública” aquest sorpasso històric refuta la idea
que a la capital de l’Anoia són
innecessàries més places públiques, com insistentment
havia repetit l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, que defensava que la proporció anterior
de 5 escoles públiques envers
9 de concertades era “harmònica” i que “donava una resposta adequada i equilibrada
a la pluralitat de la nostra societat”.
Per als defensors igualadins de
l’escola pública “la demanda
històrica d’una escola pública al centre de demostra que,
si hi ha oferta, les famílies hi
confien, en tant que perceben
l’educació pública com aque-

lla que ofereix una formació
de primer nivell alhora que
fomenta el respecte, la diversitat, la igualtat, la inclusió,
la imaginació, la descoberta, el compromís i l’amistat”.
Per a aquesta entitat “la gran
quantitat d’escola concertada
a Igualada, de fet, suposa una
anormalitat en el conjunt de
Catalunya, on l’escola pública
representa gairebé el 70% de
l’oferta”.
Recordem que “La Pública”
és la nova federació d’associacions de famílies de centres
públics d’Igualada que vetlla
per la promoció de l’educació
de qualitat per al conjunt de
la ciutadania. Conformen La

Pública les associacions de
famílies dels centres Badia i
Margarit, Dolors Martí, Emili
Vallès, l’Espígol, Gabriel Castellà, García Fossas, La Lluna,
Pere Vives Vich i La Rosella.
La voluntat de la nova entitat és la d’aplegar el conjunt
d’AFAs i AMPAs de centres
públics de la ciutat, tenint
present que la realitat escolar
d’Igualada va estretament lligada amb la del conjunt de la
Conca d’Òdena.
Ens hagués agradat copsar
el punt de vista d’un representant o portaveu de l’escola
concertada, però no existeix
cap organització de caire local
que les agrupi a totes.

Les llars d’infants municipals reobren el proper dilluns
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament ha anunciat aquesta setmana la
reobertura de les tres
llars d’infants municipals a
partir del dia 15 de juny i fins

al proper 17 de juliol, que és
el dia en què finalitza el curs.
La tinenta d’alcalde i regidora
d’Ensenyament, Marisa Vila,
ha destacat que “considerem
que és un servei públic necessari i que l’obertura es pot

PLAÇA CAL FONT, 3 O8700 IGUALADA (BCN)

fer de manera segura i amb
garanties”. També ha explicat
que en la fase 2 de desconfinament el PROCICAT autoritza la reobertura de centres
educatius, de les 9 a les 13 h,
amb les adequades mesures
de prevenció i que, més concretament, s’autoritza l’obertura de les llars d’infants per
als nivells de P1 i P2, però no
els lactants. Cada municipi té
la potestat de decidir si obre
no els centres.
Almenys un 33% de les
famílies vol portar-hi els
fills

Davant d’aquesta situació, el
Departament d’Ensenyament
de l’Ajuntament va fer una
enquesta a les famílies de les
tres llars, Espígol, La Lluna i
La Rosella, per saber si estarien disposades i se tenien la
necessitat de dur els infants a
la llar; un 33% de les famílies
va respondre afirmativament.
En constatar aquesta demanda, es va sol·licitar a cada llar,
juntament amb l’empresa que
les gestiona, un pla específic
de reobertura per garantir
que la tornada a l’activitat es
faci amb totes les garanties,
tenint en compte la normativa establerta i l’actual situació
sanitària a Igualada.
Així, els tres centres obriran
seguint totes les mesures de
prevenció sanitària d’higiene
i amb la pertinent adequació
d’espais i de reorganització
Cal recordar que durant la
fase de desconfinament es
permet la presència màxima

de 5 infants per espai i que en
la fase 3 es permetran 10 infants, si bé la previsió és que
en cap cas s’arribarà a aquesta
ocupació màxima permesa.
Cal que hi hagi dos educadors
o educadores per grup i tant
les famílies com el personal
docent han de signar una declaració responsable. També
s’exigeix la presència d’una
persona dedicada a tasques
de neteja durant les 4 hores
en què la llar estigui en servei. Així mateix, el protocol
també recull mesures concretes relacionades amb aspectes
com l’entrada i sortida del
centre, que s’han de fer esglaonades, l’ús de joguines i xumets o el canvi de bolquers.
Marisa Vila també ha destacat que “confiem en la bona
professionalitat de les educadores i els educadors i del
personal de neteja i, també,
amb la responsabilitat per
part de les famílies”.
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L’Ajuntament presenta les activitats
d’estiu, adaptades a la nova normalitat
REDACCIÓ / LA VEU

H

a sigut més complex que mai, però
és més necessari que
mai”. La primera tinenta d’alcalde, Carme Riera, ha resumit
així la confecció del programa
d’activitats d’estiu que l’Ajuntament ha presentat públicament aquest dimarts. Aquest
mateix esperit es vol transmetre
també amb el títol genèric de
la programació, que és “Obert
per vacances” i que vol contrarestar el tancament obligatori
a casa que els infants i els joves
han hagut de fer durant moltes
setmanes a causa de l’episodi de
la Covid-19, que a Igualada i a
la Conca d’Òdena ha estat particularment sever. “És un títol
que per a nosaltres té molt significat, en el sentit que després
d’aquest temps de confinament,
d’haver-nos d’estar a casa, entenem que tots –no només els
nens- necessitem poder sortir
i poder gaudir una altra vegada
de l’entorn i de la ciutat”.
Enquesta a infants
i adolescents
Carme Riera ha explicat que
en el disseny de la programació
s’ha tingut en compte els resultats d’una enquesta que van
respondre un total de 873 infants i adolescents, les famílies
dels quals afirmaven que tenien
interès que els seus fills participessin en l’Estiuet o les activitats d’estiu. “Aquesta dada va ser
un punt de referència per poder
començar a treballar”.
A partir d’aquí, la regidora explica que “hem garantit torns
de dues setmanes, amb una
mitjana de 260 infants per torn”,
i també s’han organitzat franges
horàries per assegurar les entrades i sortides esglaonades
dels espais on es desenvolupin
les activitats per garantir la seguretat dels infants i de les seves
famílies. Caldrà declaracions
autoresponsables i es prendrà
la temperatura dels participants
a l’arribar, a més de respectar la
resta de mesures de seguretat,
com el nombre de monitors.

Neix concacomerç.cat,
per rellençar el
comerç de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

Riera ha fet una crida per “animar les famílies a confiar en
nosaltres i a deixar que els seu
fills gaudeixin de l’estiu. No pretenem suplir les mancances que
hagi pogut tenir el sistema educatiu; el lleure, per si mateix, ja
educa, però en tot cas l’objectiu
és que els infants, que han estat
molt temps tancats o tenint poc
contacte amb altres infants puguin recuperar aquest àmbit de
relació”.
També és per aquest motiu que
aquest any s’han reforçat les
beques concedides en edicions
anteriors a través de la Fundació Garcia Fossas, per tal que
garantir que cap infant es quedés sense poder participar en
les activitats d’estiu per culpa
de problemes econòmics. En
aquest sentit, cal destacar que
les bases especificaven que els
ajuts els podien sol·licitar les
famílies afectades laboralment
per l’episodi de la pandèmia
A les famílies que ja reben altres ajuts municipals, se’ls ha
concedit un ajut de manera
automàtica. Aquestes beques,
que aquest any s’han gestionat
preferentment de manera virtual, cobreixen el 50% del preu
de qualsevol activitat d’estiu pública o privada que s’organitza
a Igualada i pot arribar fins al
100% en els casos en què ho determinen els serveis socials de
l’Ajuntament
A causa de la situació sanitària,
aquest estiu no es farà la Kanya Pirenàica i, en el seu lloc,
el Consell Esportiu de l’Anoia
organitza la Kanya a les Comes,
un casal lúdic destinat a infants

Classes d’Anglès
New York Institute

INTENSIUS
D’ESTIU!

i adolescents d’entre 6 i 16 anys.
Per als nens i nenes de 3 a 12
anys, el Departament d’Infància de l’Ajuntament organitza
l’Estiuet, un espai on els infants
podran divertir-se i gaudir d’activitats de lleure que també els
poden ajudar en el seu desenvolupament personal. Per raons
de seguretat i seguint la recomanació del document marc
elaborat per la Generalitat de
Catalunya, es facilita la proximitat del casal al domicili familiar per evitar desplaçaments
llargs i s’amplia dels 2 habituals
a 6 els centre públics on es desenvoluparà l’Estiuet, un per
cada districte de la ciutat.
Pel que fa a l’Esportiueig, organitzat pel Servei d’Esports
al poliesportiu de les Comes i
que inclou la pràctica de diferents esports de manera lúdica
i recreativa, aquest any es faran rotacions diàries d’esports
adaptats al protocol PROCICAT i depenent de la fase on
ens trobem. D’altra banda,
l’Escola Municipal de Teatre La
Tarima organitza un casal d’estiu. A més, el Departament de
Joventut també organitza diverses activitats puntuals, a més de
l’Estiu Jove i un camp de treball
sobre els joves i el canvi climàtic, adreçat a joves nascuts entre
2003 i 2006.
Tot plegat es complementa,
com cada any, amb l’oferta
d’activitats d’estiu i de lleure
que organitzen diferents entitats. Podeu consultar l’oferta
completa de les activitats del
programa “Obert per vacances” a: http://ves.cat/euI1

L

a Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena (MICOD) i els
set ajuntaments que en formen
part estan treballant en la creació d’una pàgina web, concacomerç.cat, per donar un nou impuls als comerços locals.
L’acció està inclosa dins del projecte Conca Comerç, que es va
engegar l’abril i que van posar
en marxa els ajuntaments de
la zona i diverses associacions
de comerciants amb l’objectiu
d’estimular el consum de proximitat en els moments tan complicats que estem vivint.
El nou web és una plataforma
de serveis, en què el comerciant
pot donar visibilitat i promocionar el seu negoci, i la ciutadania pot consultar els diferents
comerços de la Conca, les seves
promocions i esdeveniments.
També inclou una àmplia oferta
de restauració i un apartat amb
propostes d’oci, cinema, actes
culturals, activitats lúdiques,
entre d’altres. Concacomerç.cat
vol ser una gran botiga a tocar
de casa, amb una oferta sòlida
i diversa que, partint de l’actual crisi sanitària, permeti tenir
a l’abast, des d’ara i de manera
ràpida i intuïtiva, tot allò que es
busqui.
Els set ajuntaments de la
MICOD, que impulsen la plataforma són: Igualada, Vilanova
del Camí, Santa Margarida de
Montbui, Òdena, la Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí,
amb el suport de les associacions de comerciants: Igualada
Comerç, Mercat de la Masuca,

Nou Centre d’Igualada, Vilanova Comerç, Unió d’Establiments de Montbui, Comerç
d’Òdena i el Gremi d’hostaleria
de l’Anoia.
Altres accions de
Conca Comerç
Des que què es va iniciar el projecte ConcaComerç, s’han portat a terme diferents actuacions.
La primera campanya que es
va tirar endavant, amb el lema
“Ara més que mai, estem per
tu”, els municipis van difondre
per diferents vies la relació d’establiments que podien oferirlos serveis, tant aquells de primera necessitat, oberts des del
primer moment, com aquells
que van poder obrir, amb condicions molt específiques, amb
l’arribada de la Fase 1.
En aquests moments s’està duent a terme la segona part de la
campanya, “Ara més que mai,
jo compro a casa”, amb l’edició
d’un vídeo que mostrava com
obrien les portes de nou els comerços i a partir d’ara d’uns vídeos en què diferents persones
expliquen les raons per comprar a les botigues locals, amb
la finalitat de sensibilitzar la població en aquest sentit.
Paral·lelament també s’ha donat
suport al món de la restauració
i s’ha editat un vídeo publicat ja
a xarxes, que sota eslògan «En
tenim ganes» té l’objectiu de
transmetre un missatge de confiança, d’il·lusió per tornar-hi,
d’activar la gent,... També s’ha
donat suport en l’àmbit formatiu, organitzant cursos en línia
gratuïts adreçats als comerciants i emprenedors locals.

NENS: 2n de primària -2n d’ESO
JOVES I ADULTS: B1, B2, C1, C2
Preparació d’examens oficials!
JULIOL I AGOST 2020
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La Diputació també promet molts diners per a la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

L

a presidenta de la Diputació de Barcelona,
Núria Marín, ha presentat dimecres aquesta setmana, a l’Ajuntament d’Igualada,
el compromís d’aquest ens per
aportar 5,5 milions d’euros que
han de permetre tirar endavant
set projectes estratègics inclosos en el pla de reactivació
econòmica de la Conca d’Òdena. L’anunci ha anat acompanyat de la signatura del document en què la Diputació i els
set ajuntaments de la Conca
d’Òdena especifiquen els projectes i les aportacions que formen part d’aquest acord.
Castells: “una ajuda
extraordinària”
Marc Castells, alcalde d’Igualada i president de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena ha destacat el
convenciment dels set alcaldes

La presidenta, Núria
Marín, signa l’acord
amb els ajuntaments de
la Mancomunitat de la
Conca per ajudar amb
5,5 milions a finançar
set projectes al territori
i alcaldesses que “aquesta crisi
de la Covid-29 la superarem
amb iniciatives com la que avui
estem fent, que consisteixen en
treballar conjuntament, des de
la discrepància ideològica, per
tirar endavant el nostre territori. És un exemple que penso
que es pot estendre per tot el
nostre país”. Castells ha reconegut i agraït l’esforç econòmic
de la Diputació, recordant que
“hem passat una situació extraordinària i necessitem una
ajuda extrordinària”.
De la seva banda, Núria Marín
-substituta de Marc Castells al

Els set alcaldes i alcaldesses de la Mancomunitat, dimecres amb la presidenta de la Diputació.

front de la Diputació- ha mostrat la satisfacció de poder ajudar la Conca d’Òdena, destacant que “vau patir molt, però

també ens vau fer patir molt”.
La presidenta de la DIBA també ha felicitat els alcaldes i alcaldesses “perquè heu fet el

que, d’una forma intel·ligent,
les institucions han de fer, que
és sumar i treballar plegades en
benefici dels nostres veïns”.

centre d’acollida turística als visitants. Ambdues actuacions es
materialitzen en l’edifici de Cal
Maco, a la plaça de la Creu.
El cost del projecte bàsic i executiu és de 1.763.579,75 € i la
seva execució es preveu iniciar en el decurs d’aquest any.
Es demanen a la Diputació
450.000 €.
E) Impuls del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) Urban Mobility”
L’eix central del projecte radica
al Campus Motor Anoia, on es
pretén crear un laboratori de
recepció de dades, virtualització i recerca en relació amb el
vehicle connectat, juntament
amb l’entorn proper al Campus
(al municipi de Castellolí) i altres zones de la comarca, que
formaran part del laboratori
amb la instal·lació de sensòria
i telecomunicacions per crear
una zona de test real per a vehicles connectats als carrers.
Aquest projecte s’ha presentat
pel Consell Comarcal de l’Anoia en el marc de la convocatòria

PECT i en el Programa operatiu FEDER. La Diputació
declara la seva intenció de col·
laborar, amb una sol.licitud de
400.000 €.
F) Impuls del Projecte Terra
de Castells a la comarca de
l’Anoia
El projecte Terra de Castells es
troba dins les operacions subvencionables amb assignació
de cofinançament incloses en
el programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020. La Diputació explorarà fórmules per
cofinançar l’actuació, amb una
possible aportació de 290.000 €.
G) Col·laboració en el Projecte de suport al Comerç de la
Conca d’Òdena
El projecte vol impulsar diverses campanyes i accions per
estimular al màxim el consum
de proximitat entre la ciutadania de la Conca d’Òdena.
El pressupost total d’aquest
projecte és de 2.000.000 €.
La Generalitat s’ha compromès amb aportar 1.500.000 €
i se sol·liciten a la Diputació
500.000 € més.

En què es destinaran els diners?
A) Via Blava Anoia fase 1
Aquesta actuació se situa dintre
de l’anomenada Via Blava de
l’Anoia, en què la Diputació de
Barcelona està treballant des de
fa uns anys. Atesa la imminent
aprovació del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves, amb
el projecte redactat de la Via
Blava Anoia Fase 1, la Diputació vol impulsar la seva execució pel traçat del riu Anoia i, en
especial, per aquesta fase que
afecta els municipis de Jorba,
Santa Margarida de Montbui,
Igualada, Vilanova del Camí i
la Pobla de Claramunt, amb un
recorregut de 18 quilòmetres.
El projecte està valorat en 2,8
milions d’euros.
B) Impuls del Projecte execu-

tiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera
d’Òdena
El projecte consta de dues fases, amb un termini d’execució
de quatre mesos cadascuna i
amb un pressupost total previst (Iva inclòs) per la 1ª Fase
per 479.808,00 € (2020) i la 2ª
Fase valorada en 444.112,99€
(2021). L’execució pel traçat
del riu Anoia afecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada,
Vilanova del Camí i la Pobla
de Claramunt.
C) Impuls del Projecte per a
la construcció del Campus de
Ciències de la Salut
L’Ajuntament d’Igualada, amb
el suport de la Generalitat i de

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

la Universitat de Lleida, impulsa la reagrupació dels estudis
universitaris que actualment
s’imparteixen a la ciutat en
l’àmbit de la Salut en un nou
Campus, anomenat “Campus
de Ciències de la Salut”, que s’ha
de construir en el solar ocupat
fins fa poc per l’antic Hospital. El pressupost total se situa
al voltant dels 6.000.000 € i les
obres es preveuen iniciar en el
decurs de l’any 2021 i finalitzar el 2022. La Generalitat s’ha
compromès a aportar 2.000.000
€ i se sol·licita de la Diputació
una quantitat similar.
D) Impuls del Projecte bàsic i
executiu del centre de promoció, atenció i acollida turística
a l’edifici de Cal Maco
Igualada es troba ubicada en
la confluència dels camins de
pelegrinatge de Sant Jaume i
de Sant Ignasi, que recorren la
conca de l’Ebre des de Montserrat i fins a Manresa. Amb vistes
a les previsions de l’any Ignasià (2022), es considera oportú
adequar la ciutat amb noves
places per alberguistes icrear un
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El Consell tanca finalment l’Escola
de Dansa i la canvia per beques
REDACCIÓ / LA VEU

F

a uns mesos, el Consell
Comarcal de l’Anoia es
va veure obligat a traslladar temporalment l’activitat de la seva Escola Dansa al
centre Mont-Àgora de Santa
Margarida de Montbui.
El local on s’estava desenvolupant aquesta activitat, al
carrer Sant Carles d’Igualada,
és propietat de la Generalitat
de Catalunya i estava cedit a
l’ens comarcal. Aquest edifici,
però, necessita una inversió
de manteniment prioritària
i de seguretat abans que s’hi
pugui reprendre qualsevol
activitat.
Segons que ha comunicat el
Consell, a dia d’avui la Generalitat no contempla cap
intervenció en aquesta instal·lació i, al mateix temps,
la limitació de sales i horaris
a l’espai Mont-Àgora de cara
al curs vinent, fan inviable la
continuïtat.
La vicepresidenta de Serveis
a les Persones, Carme Zaragoza, i el conseller de Cultura
i Esports, Rafel Galván, expliquen que “la manca d’un
espai físic adient, afegida a

C
l’important dèficit d’aquesta
escola, fan impossible mantenir l’activitat el proper curs”.
Avancen, però, que “el compromís del Consell Comarcal
de l’Anoia per apostar pels ensenyaments artístics és ferm i,
per això, ja treballem en una
via de promoció d’aquests
estudis que vagi més enllà
del què era la pròpia escola;
l’aposta del Consell pels ensenyaments artístics es manté
però serà vehiculada a través
d’un programa de beques”.
Des del Consell Comarcal
de l’Anoia, doncs, es reformarà l’aposta per l’Escola de
Dansa per crear un programa

de beques que promoguin
els ensenyaments artístics
a tota la comarca de l’Anoia. “Una aposta actualitzada,
que permetrà arribar a alumnes de tota la comarca i que
promourà l’accés a activitats
culturals de famílies de tot
el territori, enlloc de centralitzar aquesta aposta pública
per l’ensenyament artístic en
una única ciutat de la comarca i en una sola disciplina artística, com passava fins ara.
Properament es donaran a
conèixer més detalls d’aquest
nou programa d’estímul per a
la pràctica de disciplines artístiques a l’Anoia”.

Comunicat de CUP Anoia sobre el tancament
La CUP Anoia ha fet un comunicat públic sobre el tancament
de l’escola. Després d’una introducció de la notícia en sí mateixa que expliquem més amunt,
els seu contingut és el següent:
“El Govern del Consell va notificar per carta i sense cap reunió
ni previ avís al mes de novembre de 2019 que les entitats havien d’abandonar el local amb
poc més d’un mes de marge. En
aquest punt, l’Ajuntament de
Montbui va cedir les instal·lacions del Mont-Àgora per ubicar-hi provisionalment l’Escola
de Dansa mentre el Govern del
Consell no trobés un altre lloc
on ubicar-la. Lamentablement i
per manca d’espai, Mont-Àgora
no pot continuar assumint l’Escola de Dansa. Paral·lelament
a això, el Govern del Consell
Comarcal ni ha trobat el finançament per tirar endavant les
obres de l’edifici del C/St. Carles que permetrien el retorn de
totes les entitats culturals sense
ànim de lucre expulsades ara fa
uns mesos ni tampoc ha trobat
un nou espai per ubicar l’Escola
de Dansa.
Seixanta-cinc anys d’història

CaixaBank impulsa
la Setmana Solidària
Virtual
REDACCIÓ / LA VEU

L’Escola de Dansa va estar molts anys en aquest
edifici del carrer St. Carles

de l’única escola pública de dansa de l’Anoia cessats per carta.
Sembla que aquesta és la manera
habitual de procedir del Govern
del Consell. Ni reunions prèvies
amb treballadores, ni sessions
informatives per a famílies ni
grups de treball intersectorials
per trobar una solució conjunta
al problema.
Un altre dels motius que al·lega
el Govern per fer efectiu el tancament de l’escola és “l’enorme
dèficit que arrossega”. Des de la
CUP entenem que l’escola de
dansa és un servei públic d’atenció a les persones, que no només
compleix amb l’objectiu d’ensenyar la disciplina de la dansa,
sinó que és un espai de socialització d’infància, adolescència
i persones adultes així com és
una entitat que promou la salut
comunitària i, per tant, ha de ser
deficitària per a l’administració.
La inexistència d’escola pública
de dansa comportarà que moltes
famílies no puguin permetre’s
apuntar els seus infants i adolescents a acadèmies privades de
dansa malgrat que el Govern del
Consell aposti per un “sistema de
beques que permeti als infants

accedir a activitats artístiques
als seus pobles”. Quin és aquest
sistema de beques? Quines en
són les quanties econòmiques?
Quins són els barems per accedir-hi? Ens qüestionem si
aquest “sistema de beques”
donarà cobertura a totes les famílies que s’han quedat sense
Escola de Dansa.
Exigim al Govern del Consell
transparència i responsabilitat.
La seva manera d’actuar durant
els darrers mesos amb l’Escola
de Dansa ha estat opaca i no ha
tingut en compte els interessos
de les usuàries.
Un cop més, veiem com les entitats supramunicipals s’aprofiten de la seva inaccessibilitat
per fer i desfer unilateralment
sense posar al centre de les seves polítiques la vida de les persones. Un cop més, l’educació
pública es troba davant d’un
mur construït pels interessos
d’algunes persones.
Instem als municipis de la comarca a què se sumin a aquesta
denúncia i exigim al Govern del
Consell que segueixi treballant
per la continuïtat de l’Escola de
Dansa per al curs vinent.
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aixaBank impulsa a
tota la comarca una
Setmana
Solidària
Virtual que se celebrarà del 15
al 21 de juny amb l’objectiu de
recaptar aliments per ajudar a
pal·liar la situació que viuen diversos col·lectius vulnerables a
causa del coronavirus.
Aquesta iniciativa, programada des de la direcció territorial
Barcelona de l’entitat financera,
es durà a terme a tota la província. Hi poden participar
empleats de l’entitat, familiars,
amics, clients i voluntaris.
Els familiars, amics i clients de
les oficines de CaixaBank a la
província de Barcelona podran
canalitzar les seves inscripcions mitjançant l´Associació de
Voluntaris de “la Caixa”, que té
milers d’adherits que exerceixen el voluntariat durant tot
l’any. El període d’inscripció
s’inicia el 8 de juny i finalitzarà
el dia 20 del mateix mes.
Les activitats proposades per
participar a la Setmana Solidària Virtual es divideixen en
dues categories. La primera en
la que es quantifiquen els kms
recorreguts practicant esports
com: caminar, córrer, anar en
patins, patinet, bicicleta... I, la
segona en la que es proposa
cuinar un plat o postre (truita
de patates, pastissos, muffins,
galetes,...) o fer 1 hora de qualsevol activitat esportiva (gimnàs, tennis, pàdel,...)
Per poder fer el recompte de

kms i activitats realitzades, serà
imprescindible, que els participants enviïn una fotografia o
vídeo del moment que estan
practicant l’activitat. Cadascuna de les fotografies o vídeos
rebuts equivaldrà a 1 cistella,
amb valor de 5€. S´aconseguirà
una cistella amb qualsevol de
les següents activitats: recorrent 5kms (6.000 passes), fent
una activitat esportiva (gimnàs, tennis, pàdel, etc) d’1 hora
de durada o bé preparant un
plat o postre. Per contra, si el
participant recorre més de 10
kms o 12.000 passes equivaldrà a 10 € i per tant, pujaran al
comptador 2 cistelles.
A més a més, durant tota la
Setmana Solidària Virtual, les
persones implicades poden
explicar les seves experiències a les xarxes socials i seguir
altres publicacions de FaceBook, Twitter i Instagram
amb l’etiqueta #setmanasolidariavirtual. La quantitat total
de cistelles que apareixerà al
comptador global es traduirà
en un donatiu per la compra
d’aliments a entitats socials de
l’àmbit de la direcció territorial de Barcelona.
La directora territorial de
CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha destacat que
“la Setmana Solidària Virtual
reflecteix la vocació social tradicional del banc, i en aquests
moments vol contribuir al
benestar de les famílies més
vulnerables que tan estant patint pel COVID”.

Incendi en una casa
del carrer Vic

Els Bombers, treballant en l’extinció del foc. Foto: Irina Prado.

Dimarts a la tarda es va produir un incendi al segon pis
d’una casa de quatre plantes
del carrer Vic. Segons fonts
dels Bombers, els Servei
d’Emergències Mèdiques va

evacuar a l’Hospital una persona amb cremades lleus i en
va assistir dues més, com a
conseqüència de la inhalació
de fum. Sis dotacions de bombers hi van treballar.
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ERC i Som-hi insisteixen en
reclamar a Castells mesures socials
REDACCIÓ / LA VEU

E

RC i Igualada Som-hi
han insistit aquesta setmana -una vegada mésal govern de Marc Castells en
que es desenvolupin mesures
de protecció social.
Els republicans han presentat
una bateria de mesures de protecció social per tal d’evitar “que
no siguin sempre els mateixos
qui paguin les conseqüències
d’una nova crisi”. Sota aquesta
premissa els republicans proposen mesures concretes per
garantir “la protecció dels drets
més bàsics”, especialment “en
l’àmbit de l’habitatge, subministres, inserció laboral, beques,
bonificacions, salut mental,
gent gran, cultura i protecció
social”.
Des d’Esquerra posen especial
atenció en l’habitatge proposant “la rehabilitació d’habitatges degradats que estan buits i
destinar-los a lloguer assequible” ja que això permetrà “oferir
lloguers amb preus assumibles
i alhora dinamitzar el comerç
local de la ciutat, i amb aquesta mesura hi guanya tothom:
llogaters, propietaris, comerços
i l’ajuntament, és un win-win
per a tothom”. Alhora demanen
“crear un pla local d’habitatge”
i detectar “quants i quins habitatges estan buits a Igualada” ja
que “si fem això l’ajuntament
tindrà la capacitat de forçar
la mobilització de pisos buits
i sancionar als bancs i granstenidors que tinguin desenes
de pisos aturats”. En aquesta
línia demanen “bonificacions
del 50% de l’IBI per rehabilitar
aquests pisos i posar-los en règim de lloguer accessible”. Des
d’ERC expliquen que “aquestes
mesures ja es fan en municipis

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
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La crisi social és ja un fet, i l’oposició municipal reclama accions.

com Ripollet, Sant Vicenç dels
Horts, Salt, Llagostera, Reus,
Sabadell o Manresa”. Esquerra també explica que “cal que
l’ajuntament garanteixi que cap
família patirà talls de subministres” i proposen augmentar la
partida pressupostària per ferhi front ja que “només s’estan
dedicant una mitjana de 7€ al
mes per a les famílies que pateixen pobresa energètica, unes
quantitats absolutament insuficients i comparativament veiem
que hi ha municipis que ajuden
amb fins a 540€ a l’any”.
ERC també proposa l’elaboració d’un pla de xoc contra les
desigualtats, beques per a estudiants universitaris amb caràcter progressiu d’entre 250€
fins a 915€ per estudiant i any,
la construcció d’un nou ViuB
amb un centre de dia per a la
gent gran, augmentar els recursos humans i materials en
el servei d’atenció domiciliària i
l’elaboració d’un pla local de la
vellesa perquè la gent gran gaudir d’una vellesa digna”. Alhora
volen activar “un pla d’inserció
laboral per a dones”.
En una línia molt similar, Igualada Som-hi (PSC-Comuns)
veu com altres ciutats del país
estan impulsant importants
paquets de mesures socials i
l’Ajuntament d’Igualada no, i
alerten del risc de que la recuperació sigui a dues velocitats.
El portaveu d’Igualada Somhi, Jordi Cuadras, afirma que
“no entenem a què està esperant el govern de la ciutat per
concretar les polítiques socials
que s’han d’impulsar. Fa dos

mesos que vam demanar crear
un Fons d’Emergència Social
i Econòmic i fa un mes que es
van convocar les taules de la
reconstrucció. Vam demanar
refer el Pressupost del 2020 per
crear noves partides per les urgències socials i econòmiques.
Han passat un munt de setmanes i no s’ha concretat cap política social extraordinària”.
Igualada Som-hi es mostra sorpresa pel fet que altres capitals
de comarca estan actuant amb
molta més celeritat que lgualada. L’Ajuntament de Manresa
ja ha destinat 1 milió d’euros a
la resposta social i econòmica i
l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès ha aprovat un paquet
d’1,2 milions d’euros, per exemple.
En l’àmbit cultural, Igualada
Som-hi també ha rebut la inquietud de moltes entitats per
quins seran els criteris i perquè
se’ls bonifiqui la taxa d’assegurança que cobra l’Ajuntament
per a compensar les activitats
no fetes. La formació d’esquerres i progressista també avança que estarà molt pendent de
com serà el desconfinament
de la cultura perquè no sigui
a dues velocitats: “Si el govern
preveu adaptar l’Anòlia, l’European Balloon Festival i la Festa
Major a l’actual situació, també
volem que adapti a les mesures
de seguretat sanitària les festes
de barri que a l’estiu són protagonistes en molts punts de la
ciutat i són espais de cohesió.
No podem acceptar que hi
hagi festes de primera divisió
i festes de segona”.
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Unió de Pagesos i Per la
Conca també desconfien
del Procés Participatiu

Tel. 93 801 71 07

l col·lectiu Per la Conca
i el sindicat agrari Unió
de Pagesos enfoquen el
procés participatiu sobre el Pla
Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca
d’Òdena (PDUAECO) amb la
voluntat de fer visible la necessitat de debatre a fons el model
econòmic, social i ambiental
que ha de guiar les polítiques
públiques presents i de futur.
“Després de més de dos anys
reclamant un diàleg amb els
representants de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i de
la Generalitat, lamentem que
la participació finalment proposada es basi únicament en
l’extensió i la ubicació de noves
àrees industrials”, expliquen en
un comunicat.
Res de “full en blanc”
Malgrat que es va anunciar en
la presentació pública, els dos
col·lectius afirmen que “el procés de participació no arrenca
“des d’un full en blanc”, com es
indicar, perquè el president Torra, en la seva visita a Igualada, ja
va dir que “el nou Pla Director
permetria la implantació de 300
noves hectàrees de sòl industrial” i “ens consta que l’avenç
del Pla Director contempla un
mínim de 350 hectàrees a ubicar en espais com Can Morera,
l’aeròdrom d’Òdena, l’anomenat
“polígon dels adobers” i la zona
de Can Titó, al sud de Vilanova”,
posició que xoca de front amb la
condició que va posar el govern
de l’Ajuntament d’Òdena d’aparcar Can Morera, i que s’hauria
admès per poder així oferir una
imatge de consens.
Els dos col·lectius diuen que el
virus Covid-19 “ha evidenciat
la importància d’impulsar la
pagesia i l’alimentació de proximitat i de disposar d’espais
naturals de qualitat propers als
nuclis de població”, i, per això,
“urbanitzar grans quantitats de
nou sòl industrial tindria greus
afectacions sobre l’activitat

agrària i sobre la salut i benestar
de la població. Aquests riscos
prenen encara més importància en un espai com la Conca
d’Òdena”.
Per la Conca i Unió de Pagesos
creuen que “l’aposta” per polígons industrials “no pot ser
presentada com una sortida de
la crisi actual ni com una estratègia de creació d’ocupació”,
sinó de “llarg termini, sense
certeses sobre quines empreses
s’hi implantaran o quan ho faran, ni quina afectació tindran
sobre la gran quantitat de parcel·les buides en els polígons ja
existents”. En un moment com
l’actual, “no serveixen velles solucions i argumentaris. Creiem
necessari prioritzar polítiques
innovadores que vagin d’acord
amb les directrius que s’estan
desenvolupant a nivell europeu
sobre sostenibilitat, economia
circular i impuls de sectors essencials com l’agrícola”.
Els dos col·lectius diuen que el
procés participatiu -que neix
d’un consens absolut a excepció d’aquestes dues entitats- “no
servirà per consensuar un model de desenvolupament econòmic pel territori. No només
es tracta d’un procés purament
consultiu (sense obligació d’incorporar cap de les opinions
formulades, ni de sotmetre-ho
a votació entre la ciutadania)
sinó que va lligat a un pla director urbanístic que està pensat
únicament per requalificar terrenys agrícoles o naturals com a
urbanitzables”.
Finalment, ambdues organitzacions “exigim que el procés participatiu del Pla Director contempli propostes prou àmplies
com per reflectir tots els posicionaments possibles sobre la
qüestió de les grans superfícies.
Al mateix temps, reivindiquem
més que mai la necessitat de
debatre i consensuar un model
territorial propi, al marge d’actuacions urbanístiques concretes, que garanteixi un equilibri
econòmic, social i ambiental
per la Conca d’Òdena”.

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries,
pisos, pàrquings, oficies,
locals comercials, empreses,
escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /
93 116 05 56
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Sis consells més per saber més dels vins
de vinagre. Per norma general
els negres aguanten més que
els blancs o rosats.

mantindrà el suro humit i inflat, de manera que evitarà la
filtració d’aire.

2. “Un vi jove mai pot tenir
buquet”.
El buquet es refereix a les
aromes que s’han adquirit
amb la criança en bóta i la
maduració en ampolla, per
tant un vi jove no ha passat el
temps suficient en bóta com
per adquirir aquests aromes.

4. “Com es serveixen els vins
blancs?”.
En el cas dels vins blancs es
han de servir en menor quantitat per mantenir la seva temperatura ideal que ha de ser
molt fresca. També un aspecte
fonamental a tenir en compte
és treure l’ampolla de 20 a 25
minuts abans de servir i finalment és aconsellable mantenir
el vi amb gel a la taula.

3. “Com es guarden les ampolles”.
Cadascun et dirà que una forma és millor que una altra perquè ha llegit tal article en no
sé on, però la manera òptima
de conservar el vi és de forma
horitzontal, d’aquesta manera
REDACCIÓ / LA VEU

A

quí et deixem sis
apunts sobre vi perquè
puguis quedar com
tot un entès davant dels teus
amics:

5. “Aire”.
En el cas que tinguem un vi
ranci serà recomanable airejar almenys una hora abans de
prendre-ho. Quan ho servei-

xis, fes-ho els més lluny de la
copa possible, d’aquesta manera el vi agafarà oxigen abans
d’arribar-hi.
6. “Traient el suro”.
S’ha d’evitar abans que res que
el llevataps sobrepassi la mesura del suro, ja que si ho fa,
cauran trossos de suro en el vi
i per tant cauran en les copes.

El buquet es
refereix a les
aromes que s’han
adquirit amb la
criança en bota

1. “No per tenir més anys
està més bo”.
Aquesta frase pot obrir un
gran debat a la taula i és que
els vins tenen un punt òptim
de consum i no per molt que
guardis un vi jove es convertirà en gran reserva, sinó que
tindràs una generosa ampolla

Venda i distribució de vins, caves i destil·lats

Nova botiga de venta al públic al
Mercat Municipal la Masuca d´Igualada

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Venda a professionals al c/ frança, 28 (poligon les comes).

REPARTIMENT A DOMICILI

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

tempsdevins.com / Botiga online: vinoexpres.com

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

PIZZA

--

T’HO
PORTEM
A CASA

Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

Tel. 93 808 40 03

Benvinguts
Restaurant el Kubb
al teu domicili

Menú de dimarts a
diumenge per 7,70€

93 803 93 40 /

609 420 063

Ja estem oberts
Migdia - menú
Cap de setmana a la carta
amb productes de temporada

938 03 18 64

93 804 91 64
654 33 84 25

www.kubbdeliris.cat

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63
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economia i empresa
ÀNGELS CHACÓN @angelschacon

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Economia del Govern
de la Generalitat de Catalunya.
La #Covid ha generat una emergència educativa global: 1.700 milions d’infants, el 90% total mundial estan fora de l’escola. Molts
no podran tornar-hi, molts no reben menjars escolars. Cal un nou
multilateralisme equipat per afrontar els reptes del segleXXI

Espai patrocinat per

Oriol López

“Tot examen, sigui quin sigui, és sempre
una bona motivació, un repte, una fita”

Directora de l’acadèmia d’anglès New York Institute
@ElisabetSeuba - elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com

Negocis com sempre

En discrepo.
Treballo cada dia amb petites i mitjanes
empreses que ho estan passant malament amb aquesta situació però, estem
segurs que era imprevisible?
Hi va haver l’Ebola, la grip A i, fins i
tot, la grip espanyola l’any 1918, pel que
no podem donar per fet que aquesta
fos una situació imprevisible. És més,
hi ha moltes pel·lícules (antigues i actuals) que parlen de virus i pandèmies
globals. Això em porta a pensar que
aquesta situació la podíem preveure.
L’únic que era imprevisible era la data i
la virulència. Molt, però no tot.
Com l’Andy Grove explaica al seu llibre
‘Only the Paranoid Survive’, esperar un
punt d’inflexió que canviarà els fonaments del teu sector i/o empresa (per
a bé o per a mal), és quelcom que, com
a empresaris, hauríem de tenir present
sempre a la nostra estratègia.
Per exemple, un nou competidor podria arribar a la teva àrea, una nova
tecnologia podria ser descoberta, una
nova regulació podria aprovar-se, una
errada general podria aturar la teva
producció o podria ser descoberta vida
intel·ligent a un altre planeta, de cop.
Hi estàs preparat?
Bé, pots no estar preparat per l’aparició
d’alienígenes a la terra, però sí per a la
resta, oi?
És per això pel que a la majoria de converses amb els meus clients, tracto de fer-los
observar, pensar i actuar sense entendre
la pandèmia com a quelcom estrany, ja
que això els permet gestionar la situació
actual de manera més eficaç.

Lagarde apressa els líders europeus perquè posin en marxa el pla de recuperació

Elisabet Seuba

Assessor del creixement
Autor del llibre “Creix i Prospera”

P

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Que important és tenir infraestructures científiques per ser un
pol de referència europeu i mundial en l’àmbit del #coneixement i
col·laborar en projectes de #recerca sobre #COVID19 !! @coneixementcat @recercat @BSC_CNS

“Sigues flexible”

ensa en el futur i dirigeix la
teva empresa, com sempre.
“Tot s’ha capgirat. Era imprevisible,” em deia recentment
un empresari gironí.

ORIOL AMAT @oriolamat

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

Fa unes setmanes, vaig parlar amb
l’última empresa a la qual havia ajudat a definir la seva estratègia de
creixement, un mes abans del confinament. Tot i que els ingressos li
havien caigut estava content de poder utilitzar el procés que vam crear,
perquè era prou flexible per poder-lo
enfocar a les prioritats actuals, sense
canviar ni una coma a la seva visió.
Alguns diran que ja no hi haurà
“normal” a partir d’ara, però hi seguiré estant en desacord. La incertesa forma part de la normalitat a la
vida i als negocis, per la qual cosa,
quan defineixis la teva estratègia tingues-la sempre en compte.
Sí, moltes empreses han mensyingut
l’estratègia i, aquells que l’han treballada, l’han tractada amb la certesa
com a fonament, fent de la mateixa
una imatge estàtica, enlloc d’un procés dinàmic. I és per això pel que
recomano a empresaris d’arreu del
món que pensin en la seva estratègia
amb la incertesa com a base.
Com?
• Fuig dels plans estratègics a cinc
anys. No té ni cap ni peus planificar
a tan llarg en un món canviant.
• Abraça una estratègia viva, basada
en prioritats a curt termini i objectius a mig. Les coses canvien i l’estratègia hauria de revisar-se i ajustar-se
per a incloure-les en el creixement i
la vida del teu negoci.
• Fes-la flexible: en diners (més estalvis i menys deute), en operacions
(amb tecnologia o externalització,
per exemple) i en vendes (amb atenció i proactivitat).
I, amb això al cap, assumeix la incertesa com a part del joc, i segueix el mateix criteri a la vida: sigues flexible.

É

Amb títulació oficial d’anglès
s’obren moltes portes

s una gran satisfacció poder
arribar a comunicar-se bé
en una llengua que no és la
nostra després de dedicació,
esforç i molt de temps invertit. Alhora també és molt positiu poder tenir
un títol oficial que demostri el nivell
al qual anem anat arribant a mida
que anem anat aprenent i millorant
el nostre coneixement de l’idioma; A
vegades no n’hi ha prou en poder dir
que saps parlar bé l’anglès; ajuda molt
i obre portes poder tenir un títol que
demostri el nivell al qual hem arribat.
Dins del Common European Framework of Reference (CEFR) es pot
posar una “etiqueta” al nivell que té
cadascú d’anglès, és una bona referència en general per avaluar fins a on ha
arribat la persona amb els seus coneixements i ajuda a les per les empreses a
escollir als millors candidats. Tenir un
títol oficial sempre és bo i obre portes,
tant per poder trobar feina com per
moure’s pel món. Els títols més coneguts són els Exàmens oficials de Cambridge. També n’ha ha d’altres, com els
de Trinity College o el TOEFL, (aquest
últim es demana si la persona va a estudiar als Estats Units).
Tot examen, sigui quin sigui, és sempre una bona motivació, un repte, una

fita. És com un esportista que competeix; la competició el motiva a entrenar de forma constant, és una “deadline”, una bona fita a aconseguir. Els
exàmens són un bon objectiu, i tenir
fites sempre dóna sentit a les coses, hi
aporta un valor i una raó de ser.
Certament no tothom vol un títol ni
el necessita, hi ha qui només vol estudiar anglès perquè és conscient de la
importància que té en general, i alhora
sempre és bo tenir un objectiu i poder
plasmar i demostrar allò que has après
obtenint un certificat amb un bon resultat final, és un valor afegit que també ajuda a mantenir la constància i la
motivació. A quasi tots els estudis actuals es demana tenir almenys un B2/
First Certificate (nivell upper.intermediate) per poder-los acabar. El B2
és un nivell amb el qual ja es pot tenir
una conversa fluïda en anglès, aquest;
un B2 és el nivell que cal per acabar la
universitat. Un C1 que és un “Advanced” o un C2 que és un “Proficiency”
són títols amb molt valor que obren
portes al futur professional. Val doncs
molt la pena plantejar-se estudiar anglès amb un bon objectiu final a aconseguir. Per tenir una idea de quins són
els títols de cada nivell d’anglès aquí
podeu veure unes taules on ho explico
(segons la CEFR):
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#josócdepetitcomerç
C/ Sant Carles 89 IGUALADA
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Inici de les obres de la connexió
del nucli antic amb la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa setmana s’inicien les obres d’arranjament de les voravies
del carrer del Pare Mariano, el
passatge de Cornet i el carrer
de la Virtut, a més d’un tram
del carrer Trinitat, en el marc
del projecte impulsat per millorar els itineraris accessibles
en l’entorn urbà.
Aquesta intervenció, que s’havia d’haver endegat al mes de
març, permetrà unir el nucli
antic amb la zona del Mercat
de la Masuca a través d’un
eix amable per als vianants,
seguint el model que ja es va
aplicar al carrer dels Esquiladors.
El projecte preveu ampliar
l’amplada de les voreres, que
actualment són molt estretes,
per millorar la circulació dels
vianants.
Les actuacions en la calçada se
centraran principalment en la
reposició del paviment i l’adequació de la recollida d’aigües.
L’eixamplament de les voreres

REDACCIÓ / LA VEU
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L’eixamplament de les
voreres dels carrers
Pare Mariano, Cornet i
Virtut comportarà l’eliminació de les places
d’aparcament, però es
compensarà amb una
nova zona
comportarà l’eliminació de les
places d’aparcament que hi ha
en aquesta zona, mesura que
quedarà compensada amb
la creació d’una nova zona

blanca d’estacionament, situada entre el carrer Delícies i el
carrer de la Virtut, que tindrà
capacitat per a 26 cotxes i 4
motos.
Aquest projecte forma part
del plantejament estratègic
de dinamitzar i transformar
tota la zona de la Masuca,
que a mig termini inclourà
el nou campus de salut, la
remodelació del mercat i la
construcció de nous habitatges de lloguer assequible,
i estarà ben a prop del nou
enllaç amb la ronda Sud.

Demà es reobre el mercat a l’aire
lliure no alimentari, però
al pàrquing de Cal Carner

REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, dia 13
de juny, es reobre
novament el mercat
no sedentari no alimentari,
que funcionarà els dimecres
i els dissabtes, i que s’instal·

Ajuts municipals per
a reprendre o adaptar
l’activitat econòmica

larà temporalment a la zona
d’aparcament de Cal Carner,
una ubicació que ja s’havia
usat durant les obres de remodelació de la plaça de la
Masuca.
Aquesta ubicació provisional permetrà un adequat

distanciament entre les parades dels marxants i respectar
totes les mesures de distanciament social necessàries
a causa de l’episodi de Covid-19. El mercat sedentari
alimentari es manté a la zona
habitual.

quest any 2020 l’Ajuntament d’Igualada, a
través del Departament de Dinamització Econòmica, convoca novament tres
línies de subvencions destinades a empreses, bé sigui per
ajudar els treballadors autònoms, el foment dels llocs de
treball estables o la creació de
noves empreses.
A més, com a novetat, l’Ajuntament ha ampliat els seus
recursos i ha creat una nova
línia d’ajuts destinada a poder
reprendre o adaptar l’activitat
econòmica arran de la crisi
sanitària generada per la Covid-19.
Els destinataris d’aquesta
nova línea són les persones
físiques o jurídiques titulars
d’una activitat comercial minorista, serveis professionals
no essencials que requereixin
l’obertura al públic, que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat per raó de
l’estat d’alarma i que hagin de
d’afrontar despeses extraordinàries per a reprendre o adaptar l’activitat econòmica del
seu establiment.
En tot cas, aquestes ajudes estan limitades als establiments
on es desenvolupen les activitats indicades sempre que
compleixin les condicions següents: que durant l’exercici
2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros; que
en la data inicial de sol·licitud
de la subvenció tinguin menys
de deu treballadors, i que hagin obtingut un mínim de 5
punts, d’acord amb els criteris
de puntuació establerts.
La despesa subvencionable
serà aquella necessària per a
reprendre o adaptar l’activitat
econòmica (projecte mínim
de 1.200 euros), ja siguin inversions o despesa corrent, en
el marc de les tres línies següents: sistemes de protecció i
anàlisi sanitària; solucions digitals per al negoci necessàries

La subvenció
reintegrable serà, com
a màxim, del 80% de la
despesa elegible, amb el
límit màxim de 4.000
euros. S’hi destinaran
150.000 euros.

Les subvencions
s’afegeixen a les que es
convoquen cada any
per ajudar els
autònoms, fomentar el
treball estable o crear
noves empreses
per adaptar-se a la nova situació, o despeses necessàries per
a la reactivació econòmica i
estratègica.
La subvenció reintegrable
serà, com a màxim, del 80%
de la despesa elegible, amb el
límit màxim de 4.000 euros.
La dotació pressupostària és
de 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar del 15
de juny al 10 de juliol. Ambdós inclosos, a través del web
de l’Ajuntament d’Igualada, en
l’apartat de e-tràmits. https://
tramits.igualada.cat/Ciutadania/.
Aquesta línia específica dedicada a pal·liar els efectes de la
Covid-19, s’afegeix, doncs, a
les tres que ja es convoquen
habitualment. La primera
concedeix subvencions a fons
perdut per al foment de llocs
de treball estables. Els requisits són que l’empresa generi
activitat econòmica a Igualada
i que es mantingui la plantilla i
s’incrementi el nombre de treballadors indefinits. L’import
mínim de la subvenció és de
600 euros.
La segona línia consisteix en
subvencions a fons perdut
per al foment de la creació de
noves empreses. L’alta de l’empresa ha d’haver estat formalitzada durant l’any 2019 i cal
que hi hagi una inversió mínima de 3.000 euros per soci en
immobilitzat material durant
aquell mateix any. També s’ha
d’acreditar la viabilitat tècnica,
econòmica i financera de l’empresa. L’import mínim de l’ajut
és de 1.500 euros i el màxim,
de 3.800.
Finalment, també es convoquen ajuts a fons perdut per
al foment a la consolidació de
l’activitat dels treballadors autònoms. Se subvencionen les
quotes del RETA des del 25è
mes fins al 36è a raó de 50 euros mensuals fins a un màxim
de 500 euros.
El termini per sol·licitar
aquestes tres línies d’ajuts acaba el 3 de juliol.
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Els psicòlegs de l’Anoia es preparen
per a les seqüeles “post Covid-19”
L’Associació acaba el
servei d’atenció psicològica per als afectats,
després d’atendre 57
persones, i prepara un
nou programa en salut
mental després de la
pandèmia

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de
l’Anoia (APPA) és una
entitat sense ànim de lucre
que té com a propòsit apropar
la psicologia a totes les ciutadanes i ciutadans de la nostra
comarca. Des de 2009, participa en diferents accions comunitàries com xerrades, suport
professional a entitats o participació en fires i jornades.
La prioritat d’estar sempre
pendent de les necessitats de
cada moment, ha fet que en
els darrers mesos s’hagi incrementat l’activitat de manera
considerable per tal de poder
donar resposta als efectes psicològics i emocionals de la població, en aquestes circumstàncies excepcionals.
Des de l’inici del confinament,
l’APPA ha estat oferint un servei de suport psicològic gratuït tant per a professionals de la
salut com per a persones que
d’altres maneres es veien afectades per aquesta greu crisi.
Les situacions ateses, han arribat derivades per altres serveis, principalment serveis socials, equips mèdics o serveis
d’atenció domiciliària. Però
també han atès demandes que
ens arribaven directament per
persones afectades o els seus
familiars.

da i cada persona ha pogut tenir un mínim de tres contactes
amb un psicòleg/loga titulada
i formada per atendre aquest
tipus de situacions.
El grup de l’APPA dedicat a
aquest projecte l’han format
deu psicòlogues que de manera solidària i altruista han

treballat durant tres mesos
incansablement.
Però atès que la situació
d’emergència es va estabilitzant, l’APPA deixarà de rebre demandes a partir d’avui
divendres 12 de juny. De totes maneres, es constata que
moltes de les persones ateses,
necessiten una atenció més
continuada ateses les greus
seqüeles psicològiques que
deixarà aquesta pandèmia en
la població. És per això que
s’estan establint converses
amb administracions i entitats per tal de fer viable un
projecte que des de l’APPA
es considera molt necessari:
Grups de suport psicològic
post-Covid.

Gestió de l’impacte
emocional
L’objectiu ha estat ajudar a les
persones afectades a gestionar
l’impacte emocional causat
per diferents problemàtiques
que ha portat la pandèmia, a
prevenir possibles efectes secundaris adversos i a deixar a
la persona connectada amb la
seva xarxa personal i/o de serveis. Tal i com es pot veure en
els quadres, s’han atès un total
de 57 persones i s’han fet 290
contactes telefònics.
S’ha seguit una línia d’intervenció basada en la intervenció psicològica en emergències i catàstrofes. El suport ha
estat via telèfon o videotrucaAgenda
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Transports

L’Anoia entrarà dilluns
en la Fase 3 de la
desescalada
REDACCIÓ / LA VEU
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a Generalitat ha proposat al govern espanyol
que les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central passin a la fase 3 del desconfinament dilluns que ve, 15
de juny.
D’aquesta manera, si el Ministeri de Sanitat dona el vistiplau
a la proposta de Salut, l’Anoia
passarà de fase, a excepció de
Masquefa i el Bruc, que pertanyen a la regió de Barcelona.
Què es pot fer a la fase 3?
Oci
- S’eliminen les franges horàries per sortir al carrer, també les
reservades a les persones més
grans de 70 anys, i també la mobilitat és lliure a l’interior de la
regió sanitària.
- Bars i restaurants podran omplir les terrasses fins un 75%, a
la barra i als espais interiors fins
al 50%.
- Hotels i allotjaments turístics
podran obrir les zones comunes i ocupar-les fins al 50% de
l’aforament, i s’hi podran fer
activitats de fins a 20 assistents
i congressos de fins a 80 persones.
- Podran obrir els bars d’oci
nocturn i les discoteques, però
només amb un 30% màxim
d’ocupació de l’aforament. No
es pot ballar.
- Teatres, cinemes, auditoris i
circs poden obrir amb un màxim del 50% d’aforament amb
localitats preassignades. Altres
tipus d’espectacles poden obrir
amb un màxim de 80 persones
en locals interiors i 800 en espais exteriors.
- Els museus poden admetre
grups de fins a 20 persones, i les
biblioteques poden acollir fins
al 50% de l’aforament, i també
fer-hi activitats.
- Zoològics, aquaris, casinos,
bingos i altres centres recreatius
i turístics poden obrir i acollir
un màxim del 50% de l’aforament en espais oberts i del 30%
en espais tancats.
- Als espais naturals es poden

Vídeos

fer activitats en grups de fins a
30 persones.
- Gimnasos i equipaments esportius poden funcionar sense
cita prèvia i s’hi pot fer esport
o entrenar en grups de fins a 20
persones.
- Ludoteques, casals i activitats
a la natura per a nens i joves poden funcionar amb un 30% de
l’aforament, amb un màxim de
80 persones en espais tancats i
200 a l’aire lliure. Activitats en
grup amb un màxim de 10 persones.
Comerç
- Tota mena de comerços poden obrir sense límit de superfície, amb un màxim del 50% de
l’aforament. Els centres comercials poden ocupar un màxim
del 40% de l’aforament de les
zones comunes.
- Els mercats ambulants poden
obrir amb el 50% de les parades.
Activitats socials
- Es poden fer trobades socials
de fins a 20 persones, que poden passejar juntes encara que
no convisquin.
- Es poden celebrar casaments
i convits amb un màxim de 150
persones a l’aire lliure i 75 en espais tancats.
- Les vetlles funeràries poden
fer-se amb un màxim de 50
persones a l’aire lliure i 25 en locals interiors. Als funerals i les
cerimònies de comiat, màxim
50 persones.
- Esglésies i temples poden fer
missa i celebracions, màxim
75% de l’aforament.
Transports
- Trens, metros i autobusos
podran omplir el 100% dels seients. En el cas de viatjar dret,
s’estableix que per cada metre
quadrat hi podrà haver un màxim de 2 persones.
- A les motos, tant el conductor
com l’acompanyant, si en porta,
hauran de portar guants. Serveixen els que utilitzen habitualment.
- A cotxes i taxis hi podran viatjar 2 persones per filera com
a màxim. Podran omplir si conviuen al mateix domicili.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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Els comerços donen vida a les ciutats
i la vida tornarà molt aviat
El teu comerç està preparat?
Des de la Veu de l’Anoia et podem ajudar
Prepara’t per aixecar la persiana i retrobar els teus clients

ANUNCIA’T A LA VEU
Tarifes especials desconfinament, al paper i al digital
Líders d’audiència a l’Anoia

publicitat@veuanoia.cat

Tel. 667 50 04 05
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L’Associació Polígons dels Plans
planteja nous reptes
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació Polígons
dels Plans s’han reunit
telemàticament aquesta setmana amb els alcaldes i
regors dels cinc municipis que
acullen les zones industrials
de la Conca d’Òdena (Montbui, Vilanova, Òdena, Castellolí i la Pobla).
A la trobada es va fer referència a una reunió prèvia amb
la UPIC (Unió de Polígons
Industrials de Catalunya) per
treballar “sobretot a través
d’una plataforma virtual que
ara actualment s’està provant
amb les empreses de la Junta
i que ben aviat inclourà a la
resta de les empreses que formen part de l’Associació. Serà
una eina molt útil que ens permetrà estar connectats i participar en molts projectes de
forma conjunta. Així mateix
podrem estar en contacte amb
clústers, gremis i altres associacions del país”.
A la trobada els ajuntaments
es van comprometre a renovar
els convenis de col·laboració

REDACCIÓ / LA VEU

P
amb l’entitat. Ara mateix hi
ha dos reptes damunt la taula, que són #que cap empresa
tanqui, lema que es treballa
conjuntament amb la UPIC
(disposen d’un servei d’assessorament gratuït per a les
empreses) i d’altra banda #les
renovables planten cara al
covid-19. Aquest repte pretén que les empreses apostin
clarament per l’autoconsum
i també volem fomentar els
camps agro-solars.
L’associació també inclourà
un nou missatge als tòtems
que hi ha a les entrades dels
polígons amb un nou lema:
“Compartir per Competir. Re-

activem-nos”.
El president de l’entitat, Ramon Felip, ha indicat que “ha
estat una reunió molt profitosa i volem destacar el compromís dels alcaldes per treballar
junts, els Ajuntaments volen
estar al costat de les empreses. S’està treballant en un
pla de xoc específic per a la
Conca des de la Generalitat
i també Diputació. I per part
dels Ajuntaments també s’estan oferint ajudes ja que tots
estan d’acord en què cal reactivar l’economia. Estem en un
moment complicat però cal
treballar tots plegats per a reactivar-nos”.

Estudiants de Logística del Campus
fan pràctiques a grans empreses
REDACCIÓ / LA VEU

E

studiants del grau en
Enginyeria en Organització Industrial i
Logística del Campus Universitari Igualada-UdL poden fer
pràctiques en grans empreses
com ara Seat, Schneider Electric, Roca Sanitario, Original
Buff, Doga, Freixenet, o Tous.
Prop de 40 firmes de diferents
sectors formen part de la bor-

Dos germans reinventen
l’empresa per a crear
mascaretes reutilitzables

sa d’ofertes per a l’alumnat,
que durant el curs 2019-2020
ha realitzat una vintena de
pràctiques en empreses. La
Universitat de Lleida (UdL),
en el seu Campus d’Igualada,
és l’única universitat pública
catalana que ofereix aquest
grau.
El període de pràctiques és
obligatori per a tots els estudiants i els obre les portes al
món laboral ja que en mol-

ES VEN PIS al COSTAT
de l’ESTACIÓ TREN
D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.
- 80m2.
- Molt ben orientat al sol
- 3 habitacions totes amb finestra
- Només 3 veïns
- Poques despeses de comunitat

Per només 60.000€
Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer Repòs.

tes ocasions “les empreses de
pràctiques es converteixen en
el primer contracte laboral”,
assegura Rosa Cuadros, tutora
de les pràctiques acadèmiques
del campus igualadí. Cuadros
explica que, tot i que el període
de pràctiques obligatori és de
quatre mesos a mitja jornada,
“en la majoria de casos aquest
període s’incrementa durant
tot el curs per demanda de
l’empresa, i és que la logística
ja és un dels departaments indispensables a les empreses de
tots els sectors, com l’automoció, el tèxtil, l’alimentació, la
cosmètica, o l’electricitat.”. En
els darrers anys, tots els graus
en enginyeria del Campus
Universitari
Igualada-UdL
han registrat un 100% d’inserció laboral del seu estudiantat.

AUTHENTIC
OUTLET

LIQUIDACIÓ TOTAL
TOT DES DE
15€ FINS A 50€
+ 1 PEÇA DE REGAL

Aprofiteu que és l’últim any!
(em jubilo)
Tel. 93 804 26 68 - Av. Balmes, 14
Igualada

rotegim-nos i protegiu als que estimeu...
D’aquesta frase, va
sorgir tot... El Germán i el
Jordi van crear Iclip Solucions d’Oficina SL (www.iclip.
es), una empresa del Bruc que
va néixer fa 7 anys, especialitzada en cobrir les necessitats
que puguin tenir les empreses
en el seu dia a dia, i que cada
poc ha anat afegint productes
i serveis al seu port-foli.
Ens expliquen que “envers la
situació que s’ha generat amb
el Covid-19 i veient el que
els nostres familiars, clients,
amics, veïns... estàvem vivint,
vàrem voler poder fer que la
gent estigués ben protegida,
tant al carrer com a la feina, i van engegar el projecte
de fer mascaretes fetes 100%
nacionals i que oferissin una
protecció òptima sense preus
desorbitats, i ens vam haver de
reinventar, unint forces amb
un fabricant tèxtil de Barcelona i tallers de confecció que
estaven tenint davallades importants de feina per la situació a la que ens abocava la situació d’alarma i a partir d’ací,
es va crear el disseny, el tall,
es va certificar a laboratoris
la tela feta servir per a la mascareta... I quan es van aconseguir els resultats a laboratori,
obtenint la certificació, es va
llençar al mercat”.
Reutilitzables fins
a 25 vegades
Són mascaretes reutilitzables
fins a 25 vegades, podent-les
rentar a la rentadora amb sabó
neutre i aigua a 60º i mantenen
la seva protecció antibacteriana i hidròfuga, a més de tenir
la certificació d’equivalència
FFP2, i al no portar vàlvula,
aconseguim que protegeixi en
els dos sentits d’ús, tant a qui
la porta com a qui està al davant. Tampoc porta cap mena
de filtre ni “d’accessoris” que
faci que no estigui llesta per

fer-la servir al mateix moment
d’encetar l’embolcall hermètic
i estèril a on van presentades.
“No creiem amb els embolcalls bonics, que fan encarir el
producte i no aporten res més
que imatge, creiem que tot el
que ens pugui protegir no té
preu, i la resta és només accessori”, diuen els dos germans.
Les criatures que veiem al carrer, moltes vegades van desprotegides. Segons marquen
les normatives, les mascaretes
han de tenir 4 talles, adults,
de 3 a 5 anys, de 6 a 9 anys i
de 10 a 12 anys. “S’han creat
totes quatre talles, podent fer
que la canalla estigui igual de
protegida que els adults, exactament amb la mateixa tela i
acabat, i amb la protecció adequada per a les seves edats”.
Problema
mediambiental?
Els fundadors de la bruquetana Iclip afirmen que “tothom
té dret a anar protegit sense
pagar uns preus desorbitats,
tenint garanties i evitant els
desgavells que ha creat gent
sense escrúpols, amb els quals
han picat fins i tot governs.
També creiem en el comerç
sostenible, sense fer grans desplaçaments, i en el medi ambient, perquè... algú ha pensat a
on aniran totes aquestes mascaretes d’un sol ús? Perquè al
ser material sanitari, no va pel
mateix canal de reciclatge que
els altres materials (i a més, es
llencen a la primera paperera
que trobem, contaminant tot
el que hi ha dins). A més d’un
problema social i de salut,
si no hi posem fre, ben aviat
també tindrem un problema
mediambiental...”

CRISI...

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

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454
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Grupair és fruit d’un projecte familiar, que es va iniciar l’any 1977, i avui continua treballant amb la
mateixa idea del primer dia. Servei, passió i treball.
Més de 43 anys en el mercat industrial fa que avui hi confiïn moltes empreses de tots els sectors industrials, i per això continuen treballant, ampliant productes i serveis per satisfer les necessitats canviants del
mercat d’avui.
Actualment Grupair està treballant en el seu pla d’expansió i ampliació de serveis per a la indústria.
Disseny, desenvolupament i fabricació d’equips d’aire comprimit, gasos i fred industrial. Amb un equip
d’enginyers altament qualificats, donen solucions i servei amb els nivells més alts de qualitat.
Treballen per aconseguir una màxima satisfacció de tots els seus clients, amb una atenció personalitzada
per a cada un d’ells, per aconseguir una màxima eficiència en els processos productius. Treballen amb
passió i amb l’esperit d’evolucionar i apostar per la consolidació de la marca oferint equips i serveis de
qualitat i eficients i compromesos amb el desenvolupament sostenible.
PIA PRAT / LA VEU

P

arlem amb Sandra
Felip Riba, empresària / emprenedora; es
defineix com una dona independent, activa, creativa
i lluitadora. Li agraden els
reptes. Va cursar els estudis
de secretariat de Direcció a
la Institució cultural CIC
i grau en Administració i
Direcció d’Empresa UNED
Des del 2013 porta l’administració i direcció de
Grup Air (empresa familiar fundada l’any 1977)de la
qual n’és la segona generació.
Ara hi ha molta preocupació per la higiene i la neteja.
Com es pot netejar l’aire?
L’única manera de netejar
l’aire és filtrant-lo. El filtrat
elimina totes les partícules i
gasos.
Què vol dir purificar-lo?
Purificar vol dir treure de
l’aire tot allò que és dolent i
aliè a ell mateix. Per exemple, l’ozó no purifica perquè
no treu res. N’hi ha prou
amb filtres HEPA per aturar
el coronavirus.
La grandària de la Covid-19
és d’uns 160 nanòmetres.

És car el manteniment dels
filtres?
El manteniment és econòmic i només s’ha de realitzar
un cop l’any.
Hi ha moltes tecnologies
diferents?
Sí, però sense afegir productes químics a l’aire n’hi ha
poques.

Els filtres HEPA H14 retenen qualsevol cosa de mides
superiors a 100 nanòmetres.
Per tant, és suficient.
També es parla de l’ozó. No
és nociu per a la salut, segons com es manipuli?
Sí que és nociu. De fet els
mesuradors de contaminació atmosfèrica en l’Índex de
Qualitat de l’Aire tenen l’ozó
com un dels seus contaminants.

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

Hi ha qui diu que són millors els reactius químics...
Hem de tenir en compte que
respirar productes químics
mai és bo.
A part dels virus hi ha
molts altres tòxics: NO,
CO2... Com es tracten?
La tecnologia UAP disposa de filtres especials per a
tractament de gasos com el
CO, NO, NO2.

Quins serveis dóna la seva
empresa?
A Grup Air donem un servei
integral a la indústria en la
venda-lloguer i servei postvenda d’equips d’aire comprimit i tractament d’aire,
d’equips generadors de gasos
de nitrogen i oxigen i equips
de fred industrial.
A Grup ara heu incorporat
aquest nou producte. Per
què?
Nosaltres ja som especialistes en aire comprimit i gasos i davant la necessitat de
garantir espais saludables i
lliures de virus en qualsevol
espai hem incorporat aquest
nou servei de venda de purificadors.

Aquests purificadors on poden anar col·locats?
Es poden instal·lar a hospitals,
naus industrials, oficines, centres comercials, centres de negocis, escoles, restaurants, concessionaris de cotxes, inclús, i
un llarg etcètera.
També tenim equips exteriors
per purificar l’aire de ciutats i
llocs amb molta contaminació.
Quina importància té donar
aquests serveis?
Una indústria no pot parar de
produir amb la màxima productivitat, eficiència i sostenibilitat i a Grup Air aquesta és la
nostra missió.
Què recomanaria a la gent
per estar en ambients més segurs?
Els ambients més segurs són
els que tenen menys contaminació i menys quantitat de partícules que poden propagar els
virus, com per exemple quan
som a la muntanya. El que s’ha
de fer és, en espais on l’ambient
és més contaminat, filtrar l’aire
per eliminar-los mitjançant els
nostres purificadors.

www.grupair.com
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Oberta la convocatòria La UEA, compromesa amb l’economia
d’ajuts a empreses
circular i la transició energètica
agroalimentàries
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 2 de juny, l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya
(ARCA) va obrir la segona
convocatòria dels Cupons
d’Innovació BCN Smart Rural,
una línia d’ajuts dirigida a microempreses agroalimentàries
i forestals de les zones rurals de
la demarcació de Barcelona.
Els Cupons d’Innovació BCN
Smart Rural s’emmarquen dins
del PECT BCN Smart Rural,
un projecte de desenvolupament rural implementat per
la Diputació de Barcelona,
ARCA i el Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
L’objectiu dels Cupons d’Innovació és promoure la innovació
entre les empreses del sector
agroalimentari i forestal. En
aquest sentit, subvencionen la
contractació d’un servei d’assessorament expert a una entitat de referència, per tal que
aquesta ajudi l’empresa beneficiària a fer possible el seu projecte innovador.
A tall d’exemple, alguns dels
serveis subvencionables podrien ser la conceptualització
de nous productes i serveis, la
millora dels processos productius, la realització d’estudis de
viabilitat econòmica, agronòmica o industrial, la realització
d’anàlisis de laboratori, etc.
105 empreses de l’Anoia,
Bages, Berguedà, Osona
i Moianès
La quantia dels ajuts és d’un
80% del cost del servei d’assessorament, amb un màxim de
2.730€ per empresa. Poden op-

tar a aquests ajuts les empreses agroalimentàries i forestals
que tinguin menys de 10 treballadors, que facin activitats
de transformació (només en
el cas d’empreses agroalimentàries) i que estiguin ubicades
dins del marc territorial elegible: un total de 105 municipis
de les comarques de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, el Moianès
i Osona on s’aplica el programa de desenvolupament rural
Leader o que es troben integrats dins del Parc Rural de
Montserrat.
El període de sol·licitud dels
ajuts va des del 2 de juny fins
al 7 d’agost de 2020, i tota la
informació relacionada amb
la convocatòria es pot trobar a
www.desenvolupamentrural.
cat/cupons_innovacio.
L’obertura d’aquesta segona
convocatòria té lloc en ple
procés d’execució dels serveis
subvencionats en la primera
convocatòria, que va concedir
un total de 7 ajuts per projectes d’innovació molt diversos,
com ara la implementació de
l’agricultura regenerativa en
una explotació agrícola i ramadera, la creació d’una nova
línia de productes de salut i
cosmètica a partir d’oli d’oliva, el desenvolupament d’un
nou producte a partir del
xerigot o la posada en marxa
d’una plantació de llúpol ecològic, entre d’altres.
El PECT BCN Smart Rural és
un projecte cofinançat per la
Diputació de Barcelona i el
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

E

n ocasió del Dia Mundial del Medi Ambient, que va tenir lloc el
passat 5 de juny, la Unió Empresarial de l’Anoia reflexiona
que “les empreses són cada
vegada més conscients que
necessitem formar part d’un
ecosistema empresarial que a
banda de global i tecnològic
sigui just, eficient i sostenible per aconseguir productes,
serveis i solucions d’alt valor
afegit, amb preus competitius
i respectuosos amb el planeta”.
Per això cal un entorn preparat, unes empreses atentes i
disposades al canvi, un capital
humà qualificat, format i en
reciclatge permanent, i unes
infraestructures i uns recursos
que permetin aquest avenç,
posant el focus una nova
troika: Economia Circular,
Transició Energètica i Objectius de Desenvolupament Sostenible (els ODS).
La UEA treballa aquests escenaris des de fa temps, “com a
entitat i al costat de les empreses de la comarca, per a que
puguin conèixer, incorporar i
aplicar. Sabem que les empreses estan començant a encarar
la seva estratègia empresarial
tenint en compte aquests eixos
i els nous horitzons pel planeta
i per això els volem fer costat,
per poder orientar-les PIMES
a l’adopció dels principis de
sostenibilitat, fomentant-ne
la responsabilitat i mostrar-ne
les oportunitats, accelerar la
implantació l’Agenda 2030
a les empreses, aconseguint
una economia local d’impacte
positiu per a les persones i el
medi ambient”.
El compliment dels ODS i la

seva incorporació en l’estratègia empresarial permet, a
més, estalvi de costos, aliances entre actors i empreses
amb una mateixa aposta, més
possibilitat de contractació
(també en el sector públic per
l’increment de la contractació
verda), una millora en la reputació de l’empresa i augment
de la confiança en la marca,
avançar-se a les normatives
ara voluntàries però obligatòries en un futur i l’accés a nous
segments de mercats claus en
l’economia del futur, una revolució econòmica a favor de
la sostenibilitat, adaptar-se ara
per a no quedar-se enrere.
Transició energètica
i economia circular
El biòleg montbuienc Josep
Castelltort Panadès afirma
que “es parla molt de canviar el
model de generació d’energia
i de producció de la societat
actual, i és clau fer-ho des de
la perspectiva, tan necessària,
de la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental del
nostre actual sistema productiu. El panorama actual i futur

Es necessita,
ADMINISTRATIU/VA
– COMERCIAL
Amb experiència
Jornada complerta

Interessats/des envieu CV a :
administracion@araujo-tl.com

Interessats trucar:
636 92 52 98

El 5 de juny va ser el
Dia Mundial del Medi
Ambient, i la patronal
afirma “estar al
costat de les empreses
en l’aposta per la
sostenibilitat”
ens obliga a redireccionar el
model energètic cap a una generació de l’energia més local
i de dimensions humanes que
no hipotequin el valor de les
nostres terres. És per aquest
motiu que cal impulsar una
implantació racional d’energies renovables que repercuteixin justament sobre el territori
generant riquesa sostinguda i
diversificació econòmica.
Una transformació que per
esdevenir realitat necessita
multiplicar les xarxes de col·
laboració i cooperació, en la
generació, producció i el consum. És un canvi de model
que ens ha d’involucrar a tots,
productors i consumidors”.
L’ambientòleg igualadí Ricard
Vizcarra apunta que “la gestió en cicles dels materials és
una exigència del planeta. Europa té escassetat de matèries
primeres, les ha d’importar,
i també disposa de poc espai
per fer-hi abocadors. Però, a
més, ja fa molts anys que se
sap que al planeta, o ens hi
adaptem o desapareixem, nosaltres, no el planeta”.
Des de la Unió Empresarial
de l’Anoia, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, l’Economia Circular i la
Transició Energètica són tres
dels eixos estratègics principals amb què es vol encarar
l’acompanyament i la innovació empresarial, per una comarca i unes empreses resilients i responsables.
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Acord de l’empresa igualadina Buff
Tornen els Dimarts
amb Unicef per ajudar nens vulnerables Disruptius, amb Neus
Domingo
REDACCIÓ / LA VEU

N
REDACCIÓ / LA VEU
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’una forma o una altra, tots nosaltres sofrim els efectes de la
Covid-19 a les nostres vides,
però les conseqüències són especialment greus per als nens
i nenes més vulnerables. És
per aquesta raó que l’empresa
igualadina Buff® donarà el
2% dels seus beneficis globals
de 2020 a favor d’Unicef Espanya, col·laborant així amb
projectes que desenvolupa
l’organització i que proporcionen ajuda vital on més es
necessita. Part d’aquests beneficis provindran de la venda
de la nova Buff® Filter Mask, la
innovadora mascareta de filtres reemplaçables que estarà
disponible pròximament.
Com a part de les accions de
responsabilitat social de la
marca, Buff® s’uneix de nou a
Unicef Espanya per a ajudar
als nens i nenes que més estan
sofrint els efectes de la pandèmia a través de tres projectes.
Un d’ells té una vocació plenament global, ja que s’està duent
a terme a 190 països i té com
a objectiu aportar a famílies,
cuidadors i professors recursos i informació veraç sobre el
coronavirus. Aquests recursos
estan enfocats a garantir que
els nens estan protegits del virus i de la violència, i que continuen el seu camí educatiu.
Al costat de Síria i Senegal
A més, Buff® farà costat a Unicef a dos països en els quals
la pandèmia està fent la vida
dels nens encara més difícil.
A Síria, on els efectes del coronavirus s’uneixen als de la
guerra, es donarà suport al
reball que l’organització realitza per a proporcionar aigua i
distribuir centenars de milers
de pastilles de sabó, i també la
seva campanya informativa de
prevenció sobre la Covid-19.
I, al Senegal, es onaran suport
als esforços centrats a assegurar l’accés a aigua potable,

BUFF® donarà el 2% dels
seus beneficis de 2020
a Unicef Espanya per a
lluitar contra els impactes de la COVID-19 en
els nens i nenes, també a
Síria i Senegal
sanejament i serveis sanitaris
per a millorar la higiene i disminuir la possible propagació
del virus.
“Decidits a contribuir en la
millora de la situació global
actual, la nostra primera iniciativa va ser el desenvolupament de la nostra pròpia
mascareta de filtre, Buff® Filter Mask. Però aviat ens vam
adonar que volíem contribuir
molt més”, ha comentat David
Camps, CEO de Buff® “Ràpidament vam prendre la decisió
d’ampliar la nostra cooperació
habitual amb Unicef i identificar algunes àrees específiques
en les quals els recursos i les
mesures d’ajuda per als nens
són més necessàries que mai”.
“Hem aconseguit dur a terme
aquesta col·laboració en una
conjuntura complexa com la
que estem vivint. Acords com
aquests estimulen l’esperança
de voler avançar malgrat les
dificultats, ajudant a la infància que més està sofrint, la que
està en situació de major vulnerabilitat”, ha explicat Jaume
Lanaspa, president d’Unicef
Comitè Catalunya.
La Buff® Filter Mask, el producte que va actuar com a precursor d’aquesta sèrie d’iniciatives, ha estat creada com
l’alternativa més còmoda per
al dia a dia tant per a adults
com per a nens. Es tracta d’una
màscara reutilitzable amb un
sistema de filtres reemplaçables que compten amb una
eficàcia de filtració bacteriana
del 98% sense comprometre la
respirabilitat.
Gràcies al seu disseny ergonò-

mic que inclou dues tires ajustables que se situen al voltant
del cap eliminant la pressió
darrere de les orelles, la mascareta es converteix en l’alternativa més còmoda per a les
noves necessitats de la vida diària, aconseguint que les persones no notin que la porten
posada.
El compromís de Buff® amb
l’entorn i la societat es reflecteix en la contínua posada en
marxa i participació en projectes que busquen crear un
impacte positiu en el món:
aquesta cooperació amb
Unicef en la lluita contra els
efectes de la Covid-19 no és
una intervenció única, sinó
que continuarà creixent i expandint-se amb noves accions en el futur. Buff® i Unicef
uneixen forces per a encoratjar a uns altres a contribuir
activament a crear un futur
millor per a tots.

eus Domingo Marimón, Doctora en
física de la UB, serà
la propera convidada del Dimarts Disruptius, el proper 16
de juny a les 8 del vespre, i la
darrera que tanca el curs abans
de l’arribada de l’estiu. L’Ateneu
Igualadí i Disseny Igualada
estan contents de tenir a casa
nostra la presència d’una ponent de km0, que desenvolupa
recerca a nivell internacional
en nanotecnologia i ciència de
materials.
És investigadora de l’Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (Bellaterra), professora de la UB i divulgadora a
estones. Actualment dirigeix
el laboratori de Microscòpies
de Forces Atòmiques de l’ICN2
on fa recerca en ciència de
superfícies i tot tipus de nanomaterials. Com diu ella mateixa, mirant-los però també buscant-los les pessigolles. Dóna
conferències arreu del món i
participa en diversos comitès i
projectes de recerca, tant nacionals com internacionals.
Hi ha qui diu que els nanomaterials potser són la nova revolució industrial. Gràcies a l’evolució de la nanotecnologia, els
nanomaterials i nanodispositius que s’estan desenvolupant

actualment, podem aspirar a
crear nous paradigmes en els
quals es tregui el màxim de
profit dels processos que es
desenvolupen a escala atòmica
i molecular. Això ens permet
imaginar un mon més sostenible, amb noves fonts d’energia
i xarxes de comunicació més
extenses que connectin persones amb coses i amb una
infinitat de dispositius dissenyats per augmentar la nostra
qualitat de vida. Fa més de 60
anys, Richard Feynman ja va
anticipar que “En el fons (de la
matèria) hi ha espai de sobres”.
Aprofitem-lo doncs!
Els organitzadors segueixen
doncs oferint un espai pel
descobriment, la sorpresa i el
coneixement compartit, pel
plaer d’escoltar, sentir i emocionar-se. Us esperen el proper
16 de juny a les 20h. al pati de
l’Ateneu Igualadí.
Teniu més informació al web
dimartsdiruptius.cat.
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Activitats en confinament del
Consell de la Gent Gran de l’Anoia
CONSELL G. GRAN / LA VEU

E

stem en una gran vivència personal de
molta magnitud, tant
a nivell particular, com a nivell col·lectiu. Al menys dins
del que sabem de la història,
ja que ara es donen unes circumstàncies especials i depèn
de la nostra actitud per adaptar-se, o no, a la situació.
El nostre col·lectiu de la Comissió Permanent del Consell
de la Gent Gran de l’Anoia
(CGGA), en el moment en
que vàrem haver de confinar-nos, decidírem mantenir
la connexió i seguir fent les
trobades, ara encara amb major freqüència (passant d’una
trobada presencial al mes a
una virtual a la setmana), per
tal de parlar del que estava
passant i les conseqüències, i
la millor manera és utilitzar
les plataformes virtuals que
ara disposem, tot i que per la
nostra edat ja no és tant fàcil,
ni tenim la pràctica, però ho
hem fet.
L’envelliment actiu que l’OMS
defineix com «El procés d’optimització al llarg de la vida
de les oportunitats de salut,
participació i seguretat amb
la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les
persones envellim», es recolza
doncs en tres pilars : la salut,
la participació i la seguretat».
Des del CGGA tenim l’encàrrec de poder vetllar per l’envelliment actiu de les persones
de la comarca.
Des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal
de l’Anoia no va deixar que
les noves tecnologies fossin
un impediment pels més veterans. Doncs sí, el contacte
a través el Jitsi Meet com a
instrument de comunicació
és com hem fet les trobades
cada setmana, resultant per a
la majoria més efectiu i motivador.
Accions del CGGA
Des del CGGA hem procurat vetllar pel benestar de les
persones grans realitzant diferents accions. A continuació
us n’expliquem algunes.
Hem cercat el poder tenir a
casa un espai per fer gimnàstica al nostre nivell a través
del Canal Taronja (activitat
oberta per a tota la ciutadania
però dissenyada especialment
per a persones grans); aquesta

Ja ha reobert el punt de
l’Anoia de l’Associació
Contra el Càncer
REDACCIÓ / LA VEU

E

activitat la podem veure cada
dimarts i dijous d’11 a 12h del
matí i on es retransmet mitja
hora de gimnàstica suau i mitja hora de gimnàstica de major intensitat; aquesta activitat
es fa de maig a octubre i gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de la comarca. També
hem creat un vídeo animant a
les persones a mantenir una
bona actitud personal, perquè, tot i les situacions que
ens poden devastar, tot depèn
de #lamevactitud. Tanmateix,
també vam participar en un
vídeo sobre “Recomanacions
per a persones grans” que vam
elaborar juntament amb l’
EAVA, un equip especialitzat i
únic en atendre situacions de
maltractaments a les persones
grans. S’ha obert un canal de
Youtube, “Gent Gran Anoia”,
on es poden veure els vídeos
que hem anat elaborant. Actualment, estem elaborant una
presentació sobre els Microedatismes (discriminació per
raó d’edat) que volem donar a
conèixer el proper 15 de juny
en motiu del Dia Mundial per
a la presa de consciència sobre
l’abús i el maltractament a les
persones grans. Alhora, hem
divulgat manifestos envers les
necessitats de la nostra etapa
vital i que ha elaborat la comissió executiva del Consell
de la Gent Gran de Catalunya;
un manifest entorn la vellesa i
el tractament rebut per la situació del COVID19 i un altre
recolzant l’Atenció Centrada
en la Persona, entesa “com
l’autonomia personal que és
la capacitat i/o dret d’una persona a elegir per si mateixa
les regles de la seva conducta,
l’orientació dels seus actes i
els riscos que està disposada a

assumir”. També recolzem un
manifest sobre el dret a la vacuna del COVID19 en el qual
demanem que sigui pública i
universal.
Preocupats per la
situació a les residències
Ens preocupa i molt, la situació a les residències, i tot l’entorn envers les persones grans,
dins del sistema anomenat del
benestar (serveis, accions i
polítiques dins de la societat,
com és el tema dels maltractaments, l’habitatge, les pensions, la Llei de la Dependència,
l’atenció sanitària, la soledat
no desitjada entre altres).
El fet de «ser grans» hem vist
que ens fa invisibles, patim
edatisme. No és fins que passa algun succés de gran magnitud que la societat s’adona
que hi ha hagut molts avanços
però que potser no s’ha apostat prou pel benestar i seguretat de les persones grans.
Entre tots formem una societat intergeneracional però
pensem que encara no és prou
humanista.
Estem molt preocupats i amatents a la situació, en la qual
les persones més grans som
coneixedores que hem de morir però sempre amb la seguretat i dignitat que ens mereixem com a persones.
Des del CGGA seguirem treballant per col·laborar en fer
una societat més digna i més
humana per totes les edats, en
la qual totes les institucions
hauran d’adaptar-se als nous
temps, a les noves necessitats,
als nous reptes com és la longevitat de les persones. Volem
un Món ple de pau i justícia, i
amb equilibri social i ecològic.

l Punt Comarcal del
l’Anoia de l’AECC
(Rambla Nova, 32,
Igualada) ha obert de nou les
seves instal·lacions des del dilluns 8 de juny, per tornar a
atendre presencialment a les
persones amb càncer i les seves famílies d’una forma gradual i d’acord amb la Guia de
bones pràctiques en els centres de treball del Ministeri de
Sanitat.
La tornada als serveis presencials es fa amb la màxima seguretat i segons el protocol de
prevenció en riscos laborals
de l’entitat, tenint en compte la
condició de grup de risc dels
malalts de càncer vers la Covid-19. Les setmanes anteriors
l’AECC de Barcelona ha estat
preparant la seva seu de cara a
aquesta tornada, que es portarà a terme seguint una sèrie de
mesures d’higiene i seguretat:
ús obligatori de mascareta i de
gel desinfectant (disponible
a l’entrada) i presa de temperatura a l’arribar. L’objectiu és
garantir la tornada segura tant
als professionals de l’associació com a les persones beneficiàries.
Fins el 22 de juny el Punt Comarcal de l’Anoia obrirà dilluns i dimecres, de 9.30 a 14
hores. A partir d’aquest dia, i
tot el mes de juliol, la seu de
l’AECC a Igualada obrirà tots
els dies, de dilluns a divendres,

amb el mateix horari. A l’agost
romandrà tancat. Els usuaris
podran accedir als serveis de
l’entitat d’atenció psicològica i
social individual.
L’AECC – Catalunya contra el
Càncer de Barcelona segueix
mantenint els seus serveis a
distància, tal i com ha estat
realitzant totes aquestes setmanes de confinament, per
aquelles persones que prefereixin no acudir de manera
presencial però necessitin de
l’ajuda de professionals. En
aquest sentit, l’associació segueix al costat de tot aquell
qui ho necessiti a través de la
xarxa de suport de manera
telemàtica amb consultes per
videoconferència, per telèfon
a través del telèfon de l’AECC
de Barcelona (93 200 20 99)
i Infocàncer (900 100 036), i
amb serveis d’ajuda a través de
les xarxes socials (Instagram,
Twitter i Facebook).
L’Espai AECC Actiu contra
el Càncer (Trav. de les Corts,
268, Barcelona), seu de l’entitat a Barcelona i la resta de
Punts Comarcals que l’AECC-Catalunya contra el Càncer disposa al territori també
obren les seves portes la segona setmana de juny en horari
de matí.
Els quatre Punts Comarcals
de l’AECC-Catalunya contra
el Càncer de Barcelona oferiran atenció psicològica i social
individual.

La donació de sang,
ara molt imprescindible
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts el Banc de
Sant i Teixits va organitzar una donació de sang a Igualada i altres
poblacions del país. Estem en
un moment molt especial i les
donacions de sang són ara imprescindibles.
Des del Banc de Sang ens expliquen que els hospitals han
reiniciat l’activitat i s’ha notat
un augment de les transfusions, amb la qual cosa la necessitat de sang ha pujat, i fins i
tot ara hi ha més necessitat que
el que seria habitual en aquest
mes. Bon senyal que s’està reprenent l’activitat d’atenció
a les persones que estaven a

l’espera d’intervencions i altres
tractaments rellevants.
Les transfusions de sang que
han necessitat aquestes setmanes els malalts de Covid-19
han estat d’un 25% del total,
en la major part per anèmies i
necessitat de ferro en els casos
més complicats o de persones
de major edat.
El català és un dels pocs bancs
de tot Espanya que des del
primer moment “hem estat
sempre bé i amb disposició
fins i tot d’oferir components
sanguinis en cas d’urgència
a altres punts de l’estat”. Tot i
això, no es pot perdre de vista la necessitat de donar sang.
Inscriu-vos amb cita prèvia a
www.donarsang.gencat.cat.
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comarca
Troben a la Tossa de Montbui el fòssil d’una estrella
de mar de fa 48 milions d’anys, una peça única al país
MONTBUI / LA VEU

H

a perdurat 48 milions d’anys soterrada
a la vessant nord de
la Tossa de Montbui i ara acaba de sortir a la llum gràcies
a la troballa que va fer l’igualadí Josep Llansana, expert
en paleontologia. Es tracta
d’un exemplar de Calliderma
atagensis, una estrella de mar
fòssil, amb els ossicles solts
però agrupats, fet que va fer
possible recuperar-la completa. La peça té un alt valor
paleontològic ja que a Catalunya no n’hi ha cap de similar;
només s’havien trobat fins ara
exemplars parcials, però mai
l’estrella íntegra i solta. Josep Llansana explica que “no
es troben quasi mai estrelles
fossilitzades senceres perquè
els ossicles dels estel·làrids
estan units per membranes
musculars que es desintegren
ràpidament en morir l’animal
i les peces es dispersen, però
aquesta vegada això no ha
passat i és un fet excepcional”.
La troballa ha estat elogiada
per diversos paleontòlegs de
referència d’àmbit nacional,
i el seu valor ha estat confirmat pel catedràtic de Paleontologia Jordi Martinell i la
professora Rosa Domènech,
ambdós de la Universitat de
Barcelona. Llansana ha fet entrega del fòssil a la Generalitat
de Catalunya, amb la previsió
que pugui establir un conveni
de cessió amb l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui
perquè es pugui exposar al
públic properament.
Un esquelet de 580 peces
L’estrella de mar fossilitzada
trobada al terme municipal de
Santa Margarida de Montbui
fa uns 20 centímetres de diàmetre i consta de 580 peces
repartides entre els seus cinc

L’exemplar Calliderma atagensis va ser
localitzat per l’expert
en paleontologia Josep
Llansana i l’ha cedit a
la Generalitat de
Catalunya
braços i les dues cares, la superior i la inferior on hi havia la boca de l’animal. Per la
manera com ha estat trobada,
els investigadors han conclòs
que l’estrella de mar va morir
de mort natural o, en tot cas,
no violenta, el seu cos va quedar enterrat en el fang del mar
càlid on vivia sense desintegrar-se ni ser menjat per cap
animal. Les seves parts toves
van ser consumides per bacteris i altres organismes petits
i les parts dures sedimentades
al fons marí van iniciar el procés de fossilització. Els ossicles
de calcita de l’esquelet s’han
preservat de tal manera que al
cap de 48 milions d’anys trobem el fòssil de l’animal perfectament conservat.

La Tossa de Montbui durant
l’Eocè
La Tossa de Montbui era un
mar càlid de clima tropical
durant l’Eocè, el període geològic que comprèn el temps
entre el final del Paleocè
(fa 56,0 milions d’anys) i el
principi de l’Oligocè (fa 33,9
milions d’anys). El mar de
l’Anoia s’obria cap a Lleida i

Aragó i tenia prop la costa,
cap a la zona de Vallbona.
El biòleg anoienc Josep Castelltort explica que “era un
mar de poca profunditat i
temperatura càlida amb gran
quantitat d’esculls coral·lins,
un dels ecosistemes més rics
en diversitat i nombre d’animals i algues com coralls,
esponges, caragols de mar,
eriçons, algues i estrelles de
mar”. “Aquesta és la raó per
la qual actualment l’Anoia i,
especialment Montbui, és un
territori tan ric en fòssils”,
explica Castelltort.
Al llarg de les eres geològiques de centenars de milions
d’anys hi ha hagut moviments
tectònics que han fet que les
roques enterrades formessin
plecs i falles i acabessin pujant i aflorant un relleu de
serres i valls a altituds que
queden allunyades del nivell
del mar. Això explica per què
es troben fòssils d’animals
marins molt lluny en distància i altitud del fons del mar.
Una estrella mediàtica
Des que es va fer la troba-

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA
HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS
DESPRÉS DE CADA SERVEI

lla fa uns mesos, diversos
mitjans d’àmbit nacional ja
s’han interessat per l’estrella de mar montbuienca. La
revista Sapiens, la més venuda en català a quiosc, ha
publicat un reportatge sobre
la peça al seu darrer número
corresponent al mes de juny,
i la Revista d’Igualada en publicarà un article acadèmic i
divulgatiu al seu proper número, previst per al mes de
setembre.
Conscients del valor de la
troballa, l’Ajuntament de
Montbui vol que el gran
públic pugui tenir accés a
contemplar la peça i està
treballant en un projecte
d’exposició permanent de
la Calliderma, que des de
l’Ajuntament consideren una
molt bona manera d’explicar
com era la terra i com s’ha
format el territori on vivim.

Castelltort, Llansana, Martinell i Domènech

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS
NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

Es tracta de l’únic fòssil
d’una estrella de mar
completa que s’ha trobat mai a Catalunya

#MESQUEUNTAXI
www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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El Consell d’Alcaldes de l’Anoia es reuneix amb el conseller
Damià Calvet per conèixer l’Agència de la Natura de Catalunya
ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia ha celebrat
aquest dimarts, 9 de
maig, un Consell d’Alcaldes
per conèixer la proposta de
creació de la nova Agència de
la Natura. Ha estat en una reunió telemàtica amb el conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet, la secretària de
Medi Ambient i Sostenibilitat,
Marta Subirà i el director general de Polítiques Ambientals
i Medi Natural, Ferran Miralles. L’objectiu de la trobada ha
estat que els batlles anoiencs
coneguessin de primera mà
els reptes i objectius que persegueix el nou ens i plantejar
dubtes i preguntes. El titular
de Territori i Sostenibilitat ha
explicat que l’objectiu de la
proposició de llei que ha de
crear l’Agència de la Natura
de Catalunya és molt “tècnica”
i “utilitària” i que el que s’intenta és aconseguir “un millor
instrument per continuar fent
el que es fa” però amb “més

recursos i més ben gestionats”.
Una eina que, segons Calvet,
ha de permetre “treballar per
al territori i juntament amb
el territori”. Respecte a la Direcció General, l’Agència de
la Natura comptarà amb més
òrgans de governança i amb
la participació d’altres departaments, del sector ambiental
i del primari, i del món municipal. El alcaldes i alcaldesses

de la comarca de l’Anoia han
fet arribar les seves inquietuds
i neguits al conseller davant la
creació d’aquest nou ens. Així,
els alcaldes de l’Anoia consideren que cal tenir en compte la
gent del territori, la tasca de la
qual en matèria de Medi Natural no és fàcil. Per això han exposat al conseller que caldria
fer un esforç per simplificar
processos, perquè no aturin ni

entorpeixin la feina dels pagesos, i evitar així que es desanimin i es creï despoblació. “Hi
ha d’haver solucions ràpides”,
demanen. De la seva banda el
president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, ha desitjat que l’Agència de
la Natura serveixi per donar
una resposta a les demandes
dels municipis i que actuï de
manera consensuada amb el

territori. Calvet ha respost que
entén la desconfiança perquè
reconeix que el món rural ha
tingut moltes traves, moltes
vegades des de Territori i Sostenibilitat, des d’Agricultura
o des d’altres departaments.
Assegura que l’Agència de la
Natura ha de continuar fent
d’autoritat ambiental, tal i
com fins ara ha estat fent
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, però d’una manera més eficaç i moderna. Ha
apuntat, per exemple, que cal
que l’Agència sigui molt més
àgil pel que fa a la contractació de personal per a parcs
naturals, o a l’atorgament de
subvencions. Calvet atribueix
la majoria de queixes i manifestacions dels últims dies
al “desconeixement” de la
llei, per la qual cosa assegura que el seu Departament fa
autocrítica; Malgrat que diu
que és el Parlament i els seus
grups els qui han d’explicar
les lleis, admet que “no s’ha
informat prou”.

L’Ajuntament d’Òdena obre una línia d’ajuts al comerç i petit
empresari per valor de 18.000 euros
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena
obre el 15 de juny una
línia d’ajuts en forma
de subvencions per valor de
18.000 euros per al petit comerç, les empreses d’activitats
no essencials i la restauració
que s’han vist afectades per
l’Estat d’Alarma. Les subvencions tenen present, tant les
despeses ocasionades pel tancament i caiguda de l’activitat,
com per donar impuls a la reobertura i tornada a la normalitat de l’activitat comercial. A
més, a partir del 2 de juliol es
podrà demanar a part, la devolució d’un terç de la taxa de
residus comercials, corresponent al període de la caiguda
de l’activitat.
La finalitat de les dues mesures respon a corregir la distorsió que ha provocat el marc
legal per fer front a l’impacte
de la COVID-19. Així, es vol
donar suport al teixit comercial local contra el deure d’haver hagut de tancar l’activitat
econòmica d’acord amb l’Estat
d’Alarma i fer front a la caigu-

da d’ingressos provocada pel
confinament de la població.
Condicions per acollir-se a la
subvenció i demanar la devolució de la taxa de residus
Es podran acollir a la línia
d’ajuts i a la devolució de la
taxa totes aquelles activitats
comercials que no hagin superat els 500.000 euros de
facturació durant l’exercici
del 2019, hagin tingut menys
de 10 treballadors contractats
a data de l’1 de març d’aquest
any i que disposin de llicència d’activitat o bé hagin comunicat de forma corresponent l’activitat a l’Ajuntament
d’Òdena, d’acord amb la legislació vigent. Les persones
sol·licitants de l’ajut podran
demanar el 80% de la despesa
escollida, fins a un màxim de
1.000 euros i la taxa de residus
es comptarà a part.
Des del consistori s’assenyala
que en el cas de la devolució
d’un terç de la taxa s’hi podran acollir tant els professionals comercials amb activitat
en establiments propis com
aquells que tenen l’activitat en

en seguretat. En aquest segon
termini, la subvenció abraçarà
un període més extens, que va
des del 14 de març fins el 31
de juliol.

un espai llogat.
Quines despeses es podran
presentar per a ser subvencionades
L’Ajuntament oferirà subvencions per a les despeses relatives a les activitats comercials
entre dos períodes establerts:
d’una banda per fer front a les
factures d’aigua, llum, lloguer,
salaris i seguretat socials que
hagi calgut abonar durant el
període que va des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el
14 de març, fins el 30 de juny.
De l’altra, per ajudar a proveir l’activitat amb els equipaments sanitaris, mesures de
control i assistència necessària
per seguir la nova normativa

Quina documentació caldrà
entregar i fins quan es podrà
presentar
Per demanar la subvenció
les persones físiques hauran
d’entregar una fotocòpia del
DNI, una declaració de responsabilitat sobre el tràmit
que s’iniciarà en tant que persona beneficiària i una segona
declaració on s’especifiquin
altres subvencions, ajuts i ingressos demanats pels mateixos motius. També caldrà
presentar els original o les
fotocòpia compulsada de les
factures i corresponents rebuts com a justificants per a
la subvenció, tot comprovant
que per data estiguin dins dels
períodes establert i un certificat d’estar al corrent de totes
les obligacions tributàries amb
la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Òdena.
En el cas d’iniciar el tràmit per
sol·licitar la devolució de la

taxa de residus, depenent de
la titularitat de l’espai comercial, si s’és el propietari s’haurà de presentar, una fotocòpia
compulsada per l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona del rebut
abonat. Si no s’és propietari de
l’immoble caldrà una còpia
compulsada del rebut de l’arrendador on s’especifiqui que
el rebut correspon a la taxa de
l’immoble on es desenvolupa
l’activitat comercial.
Per a les persones jurídiques
caldrà a més, que presentin
l’escriptura o estatuts de constitució, una fotocòpia del NIF
corresponent, el DNI del representant legal i el document
de poders de representació
que acrediti la legalitat del representant.
Tan en el cas de ser persona física com jurídica, les factures
hauran d’estar emeses a nom
del beneficiari de la subvenció
i finalment, el límit per presentar les sol·licituds per a les
subvencion i la devolució de
la taxa de residus comercials
serà el 31 de juliol i el 18 de
setembre, respectivament.
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Crida als propietaris de solars i
parcel·les d’Òdena per netejar-los

Detingut un veí d’Òdena
per cultiu de marihuana

ÒDENA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

de terrenys, solars i parcel·les,
han de conservar-los en bon
estat de seguretat, salubritat i
netedat. També va enviar una
carta als propietaris fent una
crida, perquè abans del pròxim dia 23 de juny, procedeixin al desbrossament i neteja,
garantint les bàsiques condicions higièniques i de seguretat
ciutadana.
En cas de no executar-ho,
l’Ajuntament quedarà habilitat
per imposar multes i assumir
la realització de les actuacions
requerides, a càrrec econòmic
dels propietaris titulars.

D

avant l’arribada de
l’estiu i les altes temperatures l’Ajuntament d’Òdena recorda a tots
els propietaris de terrenys
l’obligació de mantenir-los
nets per evitar riscos innecessaris pels habitatges i vianants
i especialment per la possibilitat d’incendis.
Així, el consistori el passat
mes de maig va publicar un
ban municipal on fa saber la
normativa urbanística que
estableix que els propietaris

La piscina de Can Titó obrirà el 25 de
juny en torns de matí i tarda
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a piscina Can Titó preveu obrir del 25 de juny
al 6 de setembre, seguint
les precaucions, protocols i
adaptacions que requereix la
situació sanitària per tal que
resulti una activitat agradable
i segura.
Malgrat que la piscina estarà oberta d’11:00 a 20:00 h,
aquest any per complir amb
les restriccions pel Covid,
s’han establert dos torns de
bany: al matí d’11:00 a 15:00
h i a la tarda, de 15:45 a 19:45
h. Cada persona podrà accedir només a un dels dos torns
diaris.
Aquest any, i de manera excepcional, no es faran abonaments de temporada. La gent
haurà de comprar entrades individuals directament la caixa
de la piscina: El preu de les
entrades està bonificat en un
50% per a les famílies empadronades al municipi.
També es podran adquirir
paquets de 10 entrades, i en
aquest cas i sempre que es pugui pagar amb targeta de crèdit, es podran adquirir a les
oficines d’Esports.
És important destacar previ a
l’accés a piscina per primera
vegada, les persones usuàries
hauran de conèixer les condicions especials d’aquest Estiu
2020 causades per la situació
sanitària i signar un compromís d’acceptació i responsabilitat. Els documents es poden
descarregar al web municipal
www.vilanovadelcami.cat o
bé al www.vilanovaenlinia.cat
. També n’hi haurà de disponi-

bles a les piscines municipals
Per a les persones menors de
18 anys aquesta declaració
prèvia haurà de ser signada
per part dels seus pares o tutors.
Esports ha programat els
cursos de natació per a infants al matí, i per a joves,
adults i gent gran al vespre
Malgrat que aquesta temporada de piscina serà especial, s’han volgut conservar els
cursos de natació malgrat que
amb restriccions. Els cursets
es faran del 6 al 31 de juliol,
de dilluns a divendres i sempre que la situació sanitària ho
permeti.
El curset de natació infantil es
farà només als matins i té places limitades. Està obert a participants de 5 a 13 anys que ja
hagin realitzat algun curs previ i s’aguantin sols dins l’aigua.
S’han organitzat dos torns, un
de 12:00 a 12:45 h i l’altre de
13:00 a 13:45 h i el preu de
l’activitat és de 47 €. Només es
permetrà un acompanyant per
cursetista.
També s’ha previst un curs de
natació per a joves, adults i

gent gran. En aquest cas s’ha
reservat la franja horària del
vespre, de 20:00 a 21:00 h. El
preu del curs és de 53 € per a
joves i adults i de 30 € per a
persones de més de 60 anys i
pensionistes.
L’oferta dels cursos de natació
es complementa amb l’opció
de natació lliure, que també
es farà del 29 de juny al 24 de
juliol, de dilluns a divendres i
de 20:00 a 21:00 h. El preu del
servei és de 26 €.
Les inscripcions per als cursos
de natació es pot fer al vilanovaenlinia.cat del 10 al 15 de
juny. Recordeu que són places
limitades. El lliurament dels
carnets es lliuraran al Servei
d’Esports abans de l’inici del
curset.
Per a més informació, assessorament i suport podeu contactar amb el Servei d’Esports,
al telèfon 93 805 44 11 ext.1,
de dilluns a divendres de 9:00
a 14:00 h (amb cita prèvia).
També hi podeu contactar per
correu electrònic a esports@
vilanovadelcami.cat
Tornen les sessions de Manteniment a la Fresca
Des del Servei d’Esports han
tornat a programar les sessions de Manteniment a la fresca, pensats per a persones majors de 14 anys. Les sessions es
faran del 29 de juny al 24 de
juliol els dilluns, dimecres i
divendres de 20:00 a 21:00 h a
la piscina municipal Can Titó.
Les inscripcions s’obriran el 10
de juny al vilanovaenlinia.cat
fins a esgotar places.
El preu de l’activitat és de 26
euros.

A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria de Igualada, van detenir el dia 3 de juny un home,
de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’Òdena, com a
presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública (tràfic de
drogues) i un altre delicte de defraudació de fluid elèctric.
Les investigacions van començar el passat 27 de maig quan
agents de la comissaria d’Igualada van localitzar una connexió fraudulenta de subminis-

trament elèctric en un habitatge
del carrer Manyoses d’Òdena.
Els mossos van iniciar una investigació després de detectar
diversos indicis que feien pensar que s’hi estava realitzant un
cultiu interior de plantes de marihuana.
Després de finalitzar les investigacions, els agents van fer una
entrada al domicili i, al seu interior, hi van localitzar 126 plantes de marihuana. Per aquest
motiu van detenir un home que
tenia cura de les plantes i vivia
a l’habitatge com a presumpte
autor d’un delicte contra la salut
pública, tràfic de drogues.

El CAP de Vilanova
obrirà el 15 de juny
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

L CAP de Vilanova
del Camí es reobrirà el
pròxim dilluns 15 de
juny, però amb unes condicions i protocols diferents a les
anteriors a la Covid. La realitat ha canviat i des del centre
prioritzaran la seguretat de la
població i de les professionals
del centre de salut. Per això, a
partir d’ara, caldrà trucar per
telèfon abans d’anar al centre.
L’administrativa generarà la
demanda amb el professional

corresponent i serà aquest qui
torni la trucada per parlar amb
el pacient i valorar si cal una visita presencial o es pot resoldre
per telèfon.
Per tal de no saturar les línies
telefòniques s’han habilitat
altres canals per posar-se en
contacte amb el professional
que correspongui, metge de
família o infermera. Es pot fer
a través del CatSalut o a través
de l’aplicació La meva Salut de
l’E-Consulta, des d’on també es
poden enviar consultes al personal metge o d’infermeria.
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Localitzat i penalitzat una abocament
il·legal de runes a Montbui
MONTBUI / LA VEU

L

a Policia Local de
Montbui ha dut a terme durant els darrers
dies tasques de localització i
d’identificació del responsable
d’un abocament il·legal d’andròmines del qual es va tenir
coneixement el passat 30 de
maig. L’abocament estava al
punt quilomètric 1,0, al marge
de la carretera BV-2204, a la
faldilla de La Tossa de Montbui, un dels espais amb un
patrimoni natural més important de la Conca d’Òdena.
El cos policial montbuienc
va descobrir que l’abocament
procedia del buidatge d’un
domicili a Igualada, i va poder
localitzar tant al propietari del
domicili buidat com també
a la persona que hauria estat
l’encarregada de fer les tasques
de buidatge del domicili i que,
suposadament, hauria estat la
responsable d’aquest abocament.

Recta final de les obres de
la “nova” plaça Europa
MONTBUI / LA VEU

La Policia Local va comprovar que les empremtes de
pneumàtic trobades al lloc
dels fets coincidien fil per
randa amb les de la furgoneta d’aquesta persona, amb
qual, suposadament, s’hauria fet aquest abocament.
Com a conseqüència de la
investigació, l’Ajuntament

de Santa Margarida de
Montbui incoarà expedient
sancionador contra E.B.S.,
la persona presumptament
autora dels fets d’abandonament, abocament o eliminació incontralada de residus
no perillosos i sense dany
greu per al medi ambient.

E

stan a la recta final les
obres de millora i condicionament de la Plaça Europa, un projecte que ha
permès la dignificació d’un
dels espais creats a Montbui
-és una de les zones urbanitzades al Nucli Urbà més
recents- en els darrers anys,
i que necessitava una adaptació i millora tant de l’accessibilitat com dels espais que la
conformen. Aquest projecte
es va reformular abans de la
seva execució, i l’Ajuntament
va tenir en consideració les

demandes i peticions dels
veïns de la zona.
L’actuació s’ha dut a terme
sobre 1.200 metres quadrats
d’espai. S’ha dut a terme la
creació d’una zona pavimentada d’aparcaments per
a cotxes (en bateria), la delimitació i millora de la zona
de lleure i també s’ha fet una
adaptació i millora de l’enllumenat, per dignificar l’entorn.
Els treballs, que estan ja a la recta final, han a anat a càrrec de
l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL.
per 94.864 euros (IVA inclòs).

El Centre d’Atenció Primària de Montbui
recuperarà part de l’activitat dilluns
Mont-aqua reobre portes
MONTBUI / LA VEU

E

l Centre d’Atenció Primària Santa Margarida
de Montbui recuperarà aquest dilluns, 15 de juny,
l’activitat per a la població
adulta, de dilluns a divendres
de 8 a 15 h. Per poder gestionar les demandes de la ciutadania, abans de desplaçar-s’hi
cal trucar al 93 801 73 00 o
bé contactar-hi a través de
l’eConsulta o de l’opció Com
et podem ajudar, contacteu
amb mi de la pàgina web de
programació de visites, amb
l’objectiu de poder donar la
millor resposta en funció del
motiu de consulta.
Pel que fa a l’atenció del servei d’Atenció a la salut sexual
i reproductiva (ASSIR), cal
trucar al telèfon 93 803 15 04.
El servei de Pediatria es continuarà atenent des del CAP
Vilanova del Camí, a través
del telèfon de contacte 93 806
33 02.
Tardes, caps de setmana i
festius
Les persones usuàries del
CAP Santa Margarida de
Montbui es podran adreçar
al mateix telèfon del centre

per realitzar les seves consultes, que seran ateses des del
CAP Anoia (davant l’estació
del tren). El CAP donarà cobertura a la població de l’Àrea
Bàsica de Salut Santa Margarida de Montbui per a aquelles visites urgents presencials
no resoltes per via telefònica
o l’eConsulta/videoconsulta
de dilluns a divendres, de 15 a
8 h i els dissabtes, diumenges
i festius, les 24 hores del dia.
Evitar els desplaçaments als
CAP
Amb la voluntat d’evitar els
desplaçaments innecessaris
als centres d’atenció primà-

ria, en el moment actual es fa
una crida a utilitzar el telèfon,
l’opció Com et podem ajudar,
contacteu amb mi del web de
programació de visites o la
consulta virtual. Els professionals de l’ICS a la Catalunya
Central recorden la importància de donar-se d’alta a
l’aplicació La Meva Salut, per
tenir accés a totes les dades i a
les consultes en línia (l’eConsulta i la videoconsulta).
L’alta a La Meva Salut es
pot fer excepcionalment
des de l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/2020-03-18-atencio-no-presencial-lamevasalut o a través del telèfon 900
053 723, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.
En cas que els professionals
recomanin una atenció presencial es recordaran a la
ciutadania les indicacions següents: l’ús de la mascareta és
obligatori; els acompanyants
només es permeten en casos
imprescindibles; cal arribar a
l’hora de la visita indicada, no
abans; cal respectar la senyalització i les indicacions dels
professionals i cal rentar-se
les mans sovint, i respectar la
distància de seguretat.

amb classes presencials
amb cita prèvia
MONTBUI / LA VEU

A

quest dimarts va reobrir l’Espai de Salut
i Esport Mont-aQua,
d’acord amb els nivells de
restricció de la fase 2, i únicament per a realitzar classes
presencials amb cita prèvia al
Pavelló Mont-aQua.
Per dur a terme aquestes classes es segueixen totes les normes de seguretat: higiene de
mans amb gel hidroalcohòlic
abans i després de cada classe, ús obligatori de tovallola,
desifecció obligatòria de soles
del calçat a l’entrada al pavelló, distància de seguretat entre participants a les classes
1’5-2 metres i no es poden
utilitzar els vestidors.
El programa presencial de
classes és el mateix que s’ha
seguit fins ara amb els directes d’Instagram.
En aquests primers dies de
desescalada, no es passaran
quotes i les classes seran gratuïtes per a socis i abonats.
Per fer reserva podeu enviar

un whatsapp al número 638
47 23 71 24 hores abans de la
classe que voleu fer. Si teniu
reserva rebreu missatge de
confirmació.
En breu també s’obrirà la piscina i hi podran accedir els
socis i abonats amb cita prèvia.
Des de l’Espai de Salut i Esport Mont-aQua continuaran
informant a la ciutadania sobre el procés de reobertura
adapat a la desescalada i sobre l’adaptació dels protocols
a seguir.
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Unió de Pagesos demana Es posa en marxa una nova edició del
a l’ACA que 24 municipis Mercat de la Fruita Dolça
no siguin designats com
a zona vulnerable
quest cap de setmaPIERA / LA VEU

ANOIA / LA VEU

U

nió de Pagesos ha
presentat al·legacions
al Projecte d’ordre
pel qual es revisen les zones
vulnerables en relació amb
la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries,
i que proposa la designació
com a zona vulnerable fins a
44 nous municipis de Catalunya. El sindicat considera que
la informació de la Memòria tècnica que acompanya el
projecte no és suficient per a
la designació de 24 d’aquests
municipis i demana a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
que no siguin designats zona
vulnerable.
En aquest sentit, considera que
la memòria aporta dades que
no són recents, informació de
pocs punts de control quan
n’hi ha d’altres amb nivells baixos de nitrats del mateix municipi a l’aplicació SDIM (permet
localitzar els punts de control
amb informació dels resultats dels controls duts a terme
per l’ACA), o informació amb

punts que tenen valors reduïts
en nitrats, i en algun municipi
sense aportar informació de
cap punt de control.
Entre els municipis que el sindicat demana que no s’incloguin en la revisió de les zones
vulnerables n’hi ha dos de
l’Anoia, Sant Pere Sallavinera i
Santa Maria de Miralles.
Actualment, la normativa que
regula la fertilització i la gestió
de les dejeccions ramaderes,
aprovada el juliol del 2019, estableix les pràctiques obligatòries a tota Catalunya, entre les
quals,, la planificació de les actuacions de gestió de les dejeccions i de la fertilització, que
és un aspecte clau en l’increment de l’eficiència en l’ús dels
fertilitzants per minimitzar la
contaminació de les aigües.
Per a les explotacions agràries,
el fet que un municipi sigui
designat com a zona vulnerable implica unes limitacions
superiors que a les de la resta
de municipis, i uns costos afegits; per tant, el sindicat considera que la seva designació ha
d’estar molt justificada.

A

na es posarà en marxa una nova edició
del Mercat de la Fruita Dolça
de Piera, que s’oferirà tots els
diumenges d’estiu, fins a mitjans del mes de setembre. Les
parades s’ubicaran, com cada
any, a l’avinguda Carretera
d’Igualada, davant del Centre
d’Atenció Primària (CAP). El
mercat romandrà obert de 9 a
14 hores.
Les persones visitants podran
adquirir en les diferents parades fruites de temporada com
ara el préssec autòcton de la
Fortesa, amb denominació
d’origen Penedès, un producte
conreat a les vinyes dels page-

sos pierencs i amb un alt valor qualitatiu des d’un punt de
vista tant aromàtic com gustatiu.
Seguint les indicacions de les
autoritats sanitàries, s’han

previst algunes mesures de
seguretat i es demana a la ciutadania que compleixi amb les
indicacions establertes com
mantenir la distància entre persones i fer ús de les mascaretes.

Capellades aprova un primer paquet
d’ajuts per la COVID19
CAPELLADES / LA VEU

L

’Ajuntament ha fet una
primera modificació de
crèdit de 180.000 euros
per fer front a necessitats socials i econòmiques i encarar
noves inversions.
Cal destacar que la modificació contempla 20.000 euros
per a ajuts al lloguer i 20.000
euros més per a ajuts per al
comerç, així com un augment
significatiu dels ajuts urgents
per a necessitats bàsiques i
una partida per al conveni
amb el Departament d’Ensenyament per proveir de tablets alumnes amb necessitats
educatives.
D’altra banda, es destinen
26.000 euros al pagament de

despeses provocades pel COVID-19, bàsicament serveis
de neteja i desinfecció.
Finalment, 97,299 euros es
destinen a inversions amb la
voluntat de potenciar el paper
de l’Ajuntament com a dinamitzador de l’economia en la
situació actual.

El ple municipal també ha
aprovat una ajuda per al lloguer i els subministraments
de l’habitatge.
Aquesta ajuda es podrà sol·
licitar a partir de l’1 de juliol, ja que ara està en fase
d’exposició.
De moment es poden consultar les bases reguladores,
la documentació que cal
presentar, amb la instància i
la declaració jurada Tot això
s’ha d’omplir i es pot tramitar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Capellades
o bé telemàticament a la
pàgina web capellades.cat a
través de la instància genèrica al portal del Ajuntament
de Capellades.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS

Tel 659 43 09 14

sinergiah2o.com

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

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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La piscina dels Hostalets Ferrovial dona explicacions sobre les
obrirà el 20 de juny
males olors a l’abocador i l’Ecoparc
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

s confirma que, finalment, Els Hostalets de
Pierola obrirà la piscina municipal a partir del
pròxim 20 de juny seguint les
condicions de distància i seguretat marcades per la situació de la Covid-19. Entre les
mesures previstes es marcarà
un circuit d’entrada i sortida, es tancaran els vestidors
i només es podrà accedir als
lavabos. Hi haurà zones delimitades i es marcarà un aforament màxim tant a la zona
de lleure com a l’interior de la
piscina. Des de la pàgina web
municipal es podrà consultar la disponibilitat de places

amb dades actualitzades en
tot moment.
Es mantindran els horaris i
preus de l’any passat i els tràmits per fer els abonaments
i comprar entrades es faran,
com en els darrers anys, en el
mateix recinte. Les instal·lacions tancaran, cada migdia
de 15.00 a 15.30, per fer una
neteja a fons i desinfectar les
zones comunes. Aquesta mesura no afectarà el servei de
bar que també estarà disponible amb la capacitat adaptada
al que marqui la normativa
actual.
Anirem actualitzant la informació sobre la temporada
d’estiu a la piscina en aquest
mateix apartat.

Instal·lació d’un passamà
al carrer Antoni Gaudí

HOSTALETS DE P / LA VEU

D

es de la regidoria
d’Obres i Serveis
s’ha impulsat la instal·lació d’un passamà al
llarg del carrer Antoni Gaudí en el tram conegut com
la costa Cal Pau Vidal. Una
acció que s’ha pogut tirar endavant gràcies a l’acord que
hi hagut amb les dues comunitats de veïns que hi ha en el
bloc que toca aquesta part de

la vorera.
La mesura era un reclam de
vianants que habitualment
fan el tram per accedir de la
plaça dels Països Catalans al
centre i que dona més seguretat en aquests metres de
pujada pronunciada.
La solució s’ha fet a través
de l’encàrrec a ferrers locals
amb un cost aproximat de
l’obra de 1.500 euros que inclou el material, la col·locació i la pintura.

avant els continuats
i intensos episodis
de mala olor de les
darreres setmanes que arriben de l’abocador i l’Ecoparc
4, dilluns a la tarda, Ferrovial
i l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola van fer un acte públic que es va poder seguir en
directe per donar resposta a
les preguntes del veïnat referents a aquest tema.
Fa dos divendres, una representació política i tècnica encapçalada per l’alcalde i regidor de Medi Ambient, Gerard
Parcerisas, i els regidors Jordi
Parcerisas i Xavi Alberich,
van desplaçar-se a les instal·
lacions de l’abocador per reunir-se amb l’empresa responsable de fer-ne l’explotació i
tractar diversos aspectes arrel
dels episodis de mala olor que
està patint el municipi.
L’empresa Ferrovial va remetre la informació que va envi-

ar fa uns dies en la carta on
explicava l’origen dels darrers
episodis i calculava que en
un màxim de 15 dies estaria
resolt. També es va comprometre a crear un canal més
àgil i periòdic per traslladar
la informació a l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola per
tal que la població disposi de
les dades amb les que es tre-

balla en tot moment.
El termini per fer preguntes
a través d’un e-mail acabava
el diumenge. De les consultes rebudes sobre els episodis de pudor se’n va fer un
recopilatori (per no repetir-ne) i es va donar veu a les
persones que ho havien demanat per poder exposar-les
també públicament.

Santa Coloma de Queralt acull un
dels primers concerts en directe a
Catalunya després del confinament
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

T

ot i la pluja que va
acabar caient quan
quedaven pocs minuts
per acabar l’esdeveniment,
Santa Coloma de Queralt va
tornar a gaudir de música en
directe aquest passat dissabte.
Un dels primers que concerts
que es celebraven a Catalunya
després del confinament.
En el marc del MICRO
MAIG, la versió petita del
Festival Maig que s’havia de
celebrar l’últim cap de setmana de maig i s’ha posposat a
principis d’octubre, Mazoni
va ser el primer en pujar a
l’escenari. El cantautor empordanès es va mostrar molt
satisfet per poder tornar a
cantar davant de públic i
també va agrair que hi hagués
entitats que aposten de nou,
i buscant fórmules imaginatives, per reactivar la cultura.
En aquest sentit, el públic
estava separat per dos metres de distància entre ells, a
excepció de les persones que

conviuen juntes, que podien
apropar-se. L’ús de les mascaretes, tant a l’entrada com a la
sortida, va ser majoritari, una
realitat a la qual ja ens hem
d’anar acostumant.
El concert de Mazoni, viscut
amb molta passió per part del
cantautor i en què va fer un
repàs a la seva discografia, va
donar pas al segon concert
del vespre. Un trio d’artistes

locals, la Casio Efímer Band,
es va ajuntar per primer cop,
combinant el piano, la veu i
la taula de mescles. La pluja va interrompre aquest segon concert quan faltaven
pocs minuts per acabar, però
aquesta no va deslluir, de cap
manera, una tarda-vespre
molt emotiva a Santa Coloma. La música en directe havia tornat per quedar-se.
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Molt bona participació
en la donació de sang

Ja es poden sol·licitar els ajuts al
comerç de l’Ajuntament de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

D

ijous passat, el Banc
de Sang i Teixits va
venir a Capellades
després de moltes setmanes
per una nova donació de
sang.
La resposta dels capelladins
i capelladines ha estat molt
bona, amb 26 donacions al
matí i 57 per la tarda. Les 83
persones van demanar totes
cita prèvia i van poder ser
atesos de manera esgraonada.
La propera visita del Banc de
Sang i Teixits a Capellades

serà a finals d’estiu, a les darreries del mes d’agost. Abans
ja s’informarà sobre si la trobada es repeteix al Teatre La
Lliga com aquesta darrera o
bé a Cal Ponet com a les anteriors visites.
Des del Banc de Sang i Teixits
han manifestat la seva gratitud tan pel nombre de donacions com per la manera que
s’han dut a terme. Tal com els
sanitaris recorden “normalment les donacions de sang
ja són molt necessàries, però
després de la situació que
hem viscut, encara més”.

Concurs de tortells a les
Festes del Carrer
CAPELLADES / LA VEU

A

quest mes de juny celebrarem a Capellades les Festes del Carrer més diferents de la nostra
història: les Festes del Carrer
confinades.
Viurem una majoria d’actes
virtuals, però també alguns
al carrer com ara la paradeta
de la Comissió organitzadora
que animarà l’ambient i permetrà comprar-hi els tiquets
per al tradicional tortell.
Parlant del tortell, us presentem una altra de les propostes
virtuals d’aquestes Festes del
Carrer confinades: el concurs
de tortells. Aquí podràs veure un vídeo on l’Àngel Pérez
de Ca l’Angelillo ens ensenya
com fa ell el tortell, per tal
que ens inspirem i fem a casa
el nostre. Només cal que ens
enviïs la foto a comunicacio@
capellades.cat -quedi com
quedi el tortell!!- i ja entraràs
en el sorteig d’una garlanda.
Aquest, però, no és l’únic sorteig. També hem demanat la
col·laboració de tots els capelladins i capelladines que
s’animin a ballar el ball pla
amb el mòbil en horitzontal,
amb una resolució mínima

D

es d’aquesta setmana
comerços, bars i restaurants de la vila ja
poden demanar les subvencions aprovades en el darrer ple.
La convocatòria inclou un total de 20.000 euros i preveu
ajuts de fins a 600 euros per
als establiments que van haver de tancar obligats a causa l’estat d’alarma. En aquest
primer paquet de mesures,
l’Ajuntament subvencionarà
despeses fixes tals com lloguer de locals o subministraments bàsics per a l’activitat
com electricitat, etc.
L’endemà de l’aprovació per
ple, el regidor de Promoció
Econòmica, Àngel Soteras,
acompanyat de personal tècnic de l’Ajuntament va presentar aquesta i altres mesures als
representants de Capellades

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

uns ajuts que simplifiquen els
tràmits i escurcen els terminis, precisament per poder
ajudar abans en aquesta transició complicada cap a una activitat més o menys normal”.
Els ajuts es poden sol·licitar
fins el 30 de juny i les bases es
poden consultar a la web de
l’Ajuntament capelladí.

Recordant Josep Guasch Julià

A
de 1080. Després el podeu
enviar per correu electrònic a
FestesdelCarrer2020@gmail.
com o penjar-lo directament
a You Tube amb el hastag
#Festesdelcarrer2020. En els
dos casos cal especificar de
quin barri sou i que el feu arribar abans del 8 de juny. A la
pàgina web de l’Ajuntament
trobareu un altre vídeo inspiratiu – en aquest cas protagonitzat per la Comissió de
Festes del Carrer- i la música
del tradicional Ball Pla.
Finalment també en aquesta
celebració confinada hem demanat a tothom qui tingui fotos de la dècada dels 60 o 70,
que ens les facin arribar per
correu electrònic a comunicacio@capellades.cat

ls 97 anys ha mort
Josep Guasch, enginyer i empresari,
de l’emblemàtica firma capelladina Germans Guasch,
empresa que va néixer el
1859 fundada pels germans
Guasch Pujol. En la dècada
dels seixanta del segle passat
va popularitzar una campanya televisiva per publicitar
els mocadors de cotó. Aquest
activitat, anys després, es va
haver d’anar modificant per
adaptar-se a les noves tendències del mercat. Així el
2004 posa el mercat la primera col·lecció de pijames.
La seu estava en un edifici
imponent a Capellades, on
sempre s’hi havia instal·lat
la millor maquinària i les
innovacions que feren dels
seus fabricats un exponent
de qualitat i un símbol de
prestigi. També havien tingut una planta productiva a
Tafalla (Navarra).
Josep Guasch va recollir el

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

Comerç, els quals també van
plantejar diverses iniciatives
encaminades a la dinamització del comerç, més necessària que mai en l’actual situació.
“Intentem ser tot el ràpids que
l’Administració permet –comenta Àngel Soteras-. Amb
aquesta intenció hem aprovat

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

premi la Flor del Cotó el 2010
en la festa que l’associació dels
cotoners feien a la seu de l’entitat. En la glosa que li feren en
aquell moment es va fer palès
el reconeixement de la seva
tasca professional, el d’una
empresa de llarga trajectòria
amb una remarcable capacitat d’innovació i d’adaptació.
Aquestes qualitats eren també
les de Josep Guasch, una per-

sona de fermes conviccions,
d’una innata curiositat per
aprendre i d’una decisió i fort
caràcter per tirar endavant
els seus projectes.
La seva família, socis i treballadors de les empreses del
Grup Guasch l’han acompanyat durant una llarga trajectòria plena d’encerts, sacrifici
i esforç. Descansi en pau.

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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Junts per Masquefa i PSC acorden un pla de xoc
per afrontar la crisi de la Covid-19
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa vol donar suport
als veïns que hagin vist
minvats els seus ingressos vitals i es trobin en situació de
manca de recursos econòmics
a conseqüència de la Covid-19, i als treballadors, comerços, establiments i negocis
del municipi que hagin vist
afectada la seva activitat per la
pandèmia.
Així, els grups municipals de
Junts per Masquefa i Partit
Socialista de Catalunya han
acordat un pla de xoc per a
desplegar conjuntament, al
llarg dels pròxims mesos, diferents mesures socioeconòmiques encaminades a reactivar
l’economia local i minimitzar
els efectes de la crisi sanitària
entre els col·lectius de població més vulnerables.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, posa en valor
l’acord assolit entre l’equip de
govern i el principal partit a
l’oposició, recorda que el pla
és “obert a totes les forces polítiques masquefines que s’hi
vulguin sumar per a treballar
plegats en uns moments tan
complicats” i assegura que
“ara més que mai hem de sumar esforços per estar al costat del nostre teixit productiu i
comercial i de totes les nostres
famílies, especialment les més
vulnerables, per a garantir entre tots una sortida de la pandèmia el més forts, cohesio-

L’equip de govern i
el principal partit a
l’oposició pacten posar
en marxa un conjunt
d’accions de suport als
col·lectius més vulnerables i de reactivació de
l’economia local
nats i estables possible”. Xavier
Boquete, a més, afegeix que les
diferents mesures “han estat
valorades amb especial cura
per tal que representin un
baló d’oxigen i una veritable
ajuda per a les arques municipals i l’economia dels nostres
comerços i veïns”.
Daniel Gutiérrez, cap del PSC,
remarca la importància del
pacte i el consens en moments
tan complexes com els actuals “hem de sumar totes les
nostres capacitats per avançar

plegats en una sortida de la
crisi que no deixi ningú enrere i que sigui justa i equitativa.
A Masquefa, i també arreu, és
la nostra obligació”. Gutiérrez
posa de manifest que l’acord
activa un conjunt de mesures
transversals centrades en els
àmbits social i l’econòmic amb
“l’objectiu de consolidar la cohesió social de Masquefa, donant suport als col·lectius més
vulnerables, acompanyant a la
reactivació del teixit econòmic
i arribant a pactes de municipi
entre les forces polítiques i la
societat civil pel futur de Masquefa. La cultura, com a factor
de cohesió, també té un espai
en aquest acord”.
Entren en vigor les primeres
mesures del pla de xoc
Al llarg de les darreres setmanes ja s’han començat a executar al municipi dues de les
accions acordades pels grups
municipals de Junts per Mas-

quefa i PSC per a fer front a
la Covid-19. Es tracta de la
pacificació del trànsit a l’eix
comercial i del desplegament
d’una campanya de comunicació per a promoure el consum de productes de proximitat i comerç local.
El passat 30 i 31 de maig es
va posar en marxa una prova
pilot per a pacificar el trànsit
al principal eix comercial del
municipi. La mesura s’aplica temporalment en el tram
comprès entre el carrer Sant
Pere (cantonada amb el carrer
Rogelio Rojo) i el carrer Major
(a l’alçada del consistori) i es
duu a terme, exclusivament,
durant els caps de setmana
amb l’objectiu d’avaluar el seu
impacte i estudiar-ne detingudament la seva viabilitat i
conveniència. Amb aquesta
prova pilot es pretén fomentar el passeig dels vilatans per
l’eix comercial de forma segura i adaptada i promoure les
activitats comercials, d’oci i
la pràctica esportiva al centre
del municipi, coincidint amb
l’inici de les primeres fases de
desescalada del confinament
per la Covid-19.
Mentrestant, a les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook, Twitter i Instagram) s’ha
endegat una campanya de comunicació per a promoure el
consum de productes de proximitat i comerç local a través
de la publicació de diferents
vídeos que tenen com a protagonista el comerç masquefí.

Licitació de l’obra de reforma interior i ampliació
de l’edifici de l’ajuntament de Calonge de Segarra
CALONGE DE S. / LA VEU

L

’Ajuntament ha tret a
concurs públic la contractació de l’obra de
reforma interior i ampliació
de l’edifici de l’ajuntament
de Calonge de Segarra. Amb
un import de licitació de
264.417,27 € (IVA inclòs),
el projecte preveu reformar
i ampliar l’edifici actual de
les oficines municipals atesa
la necessitat de disposar de
major espai i sanitaris WC.
Amb l’ampliació de l’edifici hi
haurà una sala de reunions o
despatx polivalent (destinat a
la celebració dels plens municipals, l’assistenta social, etc.),

un despatx d’alcaldia, un de
secretaria i la recepció.

Les empreses poden presentar
les seves ofertes des del 2 fins

al 22 de juny, ambdós inclosos.
Per fer front a les despeses de
l’obra l’Ajuntament ha rebut
una subvenció de 130.000 €
de la Diputació de Barcelona
i n’ha demanat una altra a la
Generalitat de Catalunya, a
través del PUOSC, la qual encara no s’ha resolt.
La licitació de l’obra està oberta i les proposicions econòmiques s’han de presentar
a través de la plataforma de
contractació pública (www.
calongesegarra.cat), des d’on
es pot consultar tota la documentació relativa al contracte
d’obres (projecte, plec de clàusules administratives i anunci
de licitació).

Reobre l’Oficina de
Turisme de Calaf
amb un nou format
de visita guiada

CALAF / LA VEU

D

esprés de tres mesos
tancada pel confinament, l’Oficina de
Turisme es va obrir al públic
aquest dimecres 10 de juny. El
seu horari serà de 08h a 14h
de dimecres a dissabte amb
algunes noves mesures de seguretat:
- Ús obligatori de mascareta
per entrar a l’Oficina.
- Aforament màxim de 2 persones (personal i visitant)
- Distància social de 2 metres
entre personal i visitant
- Es fomentarà el pagament en
targeta
- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada
- S’elimina l’autoservei de fulletons informatius. La persona visitant demanarà el fulletó
que sigui del seu interès i la
persona treballadora li entregarà el fulletó amb guants.
Aquest fulletó no pot ser retornat, es disposarà d’una paperera de fàcil accés pel visitant.
D’altra banda, es tornaran a
realitzar visites guiades, a excepció de la visita al campanar, que no es farà fins a nou
avís per raons de seguretat i
responsabilitat. Per la resta
de visites: botigues antigues,
Castell, Església, els orígens
de Calaf i patrimoni de Calaf,
s’ha redactat un conjunt de
mesures de prevenció específiques que podeu consultar
a la web de l’Ajuntament de
Calaf.
Entre les mesures de prevenció, hi destaca la reserva prèvia obligatòria, amb mínim un
dia d’antel·lació, per a realitzar
qualsevol de les visites i l’ús
obligatori de mascareta (personal i visitants).
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Deu anys del Mercat de les Espècies d’Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU

E

nguany estem de festa.
El Mercat de les Espècies d’Argençola fa 10
anys i ho volíem celebrar amb
molta gresca i xerinola. Però
com podeu suposar, el Mercat de les Espècies, tal i com
el coneixem, no serà possible
fer-lo aquest any. Tot i així,
no l’hem volgut anul·lar sinó
que l’hem adaptat. El farem
virtual, part gravat i part en
streaming.
En aquests 10 anys, la Sortida
de Reconeixement de Flora
ens ha servit per passejar-nos
per tot el terme d’Argençola
(Carbasí, Contrast, Clariana i
Albarells). Les diverses exposicions que ens han guiat pels
carrer del poble ens han permès aprofundir en la mostassa, la farigola, el saüc, la menta, el safrà o el ginebró. Les
jornades tècniques organitzades juntament amb l’Escola
Agrària de Tàrrega han posat
ciència. Els tastos de plantes i
productes, el dinar o els maridatges han aportat les experiències. Els tallers i l’alquímia
de les espècies han regalat el
saber fer de les elaboracions.

I hem destil·lat llorer, farigola, sàlvia, romaní, espígols o
ginebró.
Any de la Ratafia
En aquesta desena edició no
hi haurà una planta protagonista sinó tot un còctel amb les
quals es fa un licor per brindar
i tancar acords: la Ratafia. El
dissabte 13 de juny dedicarem
tot el dia a posar en valor les
herbes que creixen i apareixen
al nostre territori i que poden
formar part d’un dels licors
més populars de Catalunya.
Posarem el paisatge dins d’una
ampolla.
Cada casa guarda la seva recepta com un tresor i trobem
tantes ratafies com persones
que la fan. Cada lloc aprofita
les herbes que hi surten i les
complementen amb espècies
comprades o cultivades. La
manera de fer és molt diferent
depenent de si es fa a casa o en
un obrador. Fer aquest licor a
base de nous verdes i moltes
herbes és una satisfacció, i posar l’ampolla damunt la taula
havent dinat és un luxe de les
sobretaules. La Ratafia és cultura, història, gastronomia,
evolució, paisatge, saviesa, i

una tradició tant antiga i tan
nostra.
Les activitats es repartiran de
la següent manera. El matí es
centra en la Jornada Tècnica

La Biblioteca de Calaf torna a obrir
les seves portes

gratuïta “Botànica a la Cuina.
Espècies, herbes i flors”. Ratafia. Paisatge i cultura. Les herbes, elaboració i maridatges a
la cuina que es realitzarà en línia. Cal doncs inscripció prèvia a través de l’enllaç ruralcat.
gencat.cat/inscripcionspatt.
Uns dies abans de la sessió ens
posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç

des d’on podreu participar a la
jornada. Per a més informació
o aclariments, envieu correu
electrònic a associacioeltrill@
gmail.com
La tarda comença amb una activitat que ens fa molta il·lusió.
La Sortida de reconeixement
de flora per collir les herbes de
la ratafia la celebrem en gran
i estarà guiada per Marc Talavera, Els Corremarges, Airy
Gras, Montserrat Enrich i Astrid Van Ginkel.
Seguirem la tarda amb un Taller d’elaboració casolana de
Ratafia, els avis de Cal Rosó
i els Amics de la Ratafia de
l’Anoia ens explicaran com fer
la Ratafia, seguirà l’alquímia
de les espècies amb receptes
i elaboracions d’aliments que
contenen ratafia, per a continuació la Presentació de llibres relacionats amb la ratafia
i acabar amb un Tast de Ratafies guiat pels membres de La
Sobirana. Acabarem amb un
concert amb els Maria Lluïsa.
Com cada any les parades estaran amb nosaltres, tot i que
aquest cop online, però on
podreu comprar infusions,
alimentació i cosmètica així
com ratafia i derivats.
Guardeu el dia 13 de juny, tot
i que no gaudirem dalt del
turó amb les millors vistes de
Catalunya, estarem junts en
la distància i l’any vinent ...
serà un altre any

CALAF / LA VEU
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a Biblioteca de Calaf ha
tornat a obrir aquest
dissabte les seves portes, mantenint el seu horari
habitual però establint condicions higièniques d’accés i
limitació de serveis en compliment de les mesures de
prevenció i protecció exigides pel Ministeri de Sanitat
mentre duri la pandèmia de
la Covid-19.
Així doncs, durant la fase
2, l’aforament està reduït al
30% i cal respectar les mesures de seguretat i higiene
marcades: portar mascareta
obligatòriament, utilitzar el
gel hidroalcohòlic, respectar la distància de seguretat
entre les persones i seguir
els circuits i les indicacions
establertes en cada moment.
Els serveis disponibles són
exclusivament de retorn o
préstec de documents, de
consulta a sala (no inclou
estudi ni lectura a sala), d’ús

d’ordinadors (tot i que només estaran disponibles una
tercera) i d’informació bibliogràfica.
Pel que fa a l’horari, aquest
serà l’habitual de la biblioteca: de 10h a 13h els matins
de dilluns, dimecres i dis-

sabte; les tardes de dilluns a
dijous la de 15:30h a 20h i la
tarda de divendres de 15:30h
a 19h.
Per a més informació, es pot
contactar amb la biblioteca
al 93 868 04 14 o al mail:
bibliotecacalaf@gmail.com

Terrasses obertes.

Mes de juny
de dimecres a diumenge migdia
i nits de divendres i dissabte

www.elkubb.cat
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L’Anoia acollirà, a finals de juny, l’eBike Tour, una ruta amb bicicleta
per descobrir diverses zones de la comarca
CICLISME / LA VEU

A

quest passat dimarts,
9 de juny, l’Estadi
Atlètic
d’Igualada
va acollir la presentació del
Catalunya E-bike Tour, una
nova iniciativa esportiva i
de promoció turística que se
celebrarà els dies 27 i 28 de
juny, amb sortida i inici a la
capital de la comarca i pas
per diferents municipis del
territori.
L’esdeveniment, impulsat pel
Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada,
amb la implicació d’Anoia
Turisme i el Consorci de Turisme de l’Alta Anoia, compta també amb la col·laboració
especial dels ajuntaments de
Pujalt, Carme i Rubió, que
acolliran els avituallaments.
La prova s’havia de celebrar
el passat mes de maig però es
va haver d’ajornar per l’alerta sanitària provocada per la
COVID-19 i, aquest mes de
juny, es durà a terme amb les
mesures de prevenció i seguretat adients i un format
adaptat al context actual.
En la presentació de la prova
hi van intervenir el conseller de Turisme del Consell
Comarcal, Dani Gutiérrez, i
el regidor de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada, Jordi Marcé, que
en van donar tots els detalls.
També hi van assistir alcaldes
i alcaldesses de diferents municipis per on passarà la prova i representants dels clubs
de BTT de la comarca i de
botigues que estan apostant

per les bicicletes elèctriques
com a vehicle òptim per a
descobrir el seu entorn natural.
Mesures excepcionals de
seguretat i prevenció
En l’actual moment de desconfinament progressiu, l’organització de la prova ha treballat per oferir les màximes
garanties de seguretat. Els
dies en què s’ha de celebrar,
previsiblement tot el territori de l’Anoia haurà superat ja
la fase 3 del procés de desescalada però, tot i això, s’han
previst les mesures necessàries, d’acord amb les directrius
de les autoritats sanitàries.
Entre d’altres, la cursa s’ha
limitat 120 inscrits; es farà
una sortida esglaonada, durant un hora, amb grups de

Es necessita,
TORNER / FRESADOR
Ubicació lloc de treball, IGUALADA
Experiència mínima, 10 anys
Salari mensual net, 1.600,00 €
Incorporació, immediata
Interessats, enviar curriculum a l'adreça:
sri.produccio@gmail.com

menys de 20 corredors; en els
moments en què hi podria
haver contacte entre persones, com la recollida de dorsals, se senyalitzarà la distància prescriptiva i hi haurà a
disposició elements com gel
hidroalcohòlic; la mascareta
serà sempre obligatòria, tret
del moment en què s’estigui
duent a terme la pràctica esportiva; als avituallaments,
que seran a l’exterior, el menjar es lliurarà envasat individualment i es garantirà la distància entre els participants; i
hi haurà també un coordinador de seguretat que vetllarà
pel compliment d’aquestes
mesures en tot moment.
El Catalunya E-Bike Tour
Aquest és un esdeveniment
de cicloturisme no competitiu, que proposa passar dos
dies viatjant entre els pobles,
camps i boscos de l’Anoia, amb bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya
elèctrica. Entre els al·licients
que ofereix, hi ha conèixer i
gaudir del patrimoni, els paisatges, la cultura, els allotjaments rurals i els productes
de proximitat de la zona. El
Catalunya E-bike Tour forma part dels E-bike tours,
una sèrie d’esdeveniments
amb rutes organitzades, que
tenen l’objectiu de descobrir el territori, degustant
els millors productes que pot
oferir, gaudint dels paisatges
i amb tots els serveis neces-

saris: lloguer de bicicletes,
servei de mecànica, avituallaments amb productes de
proximitat, allotjaments de
qualitat i servei de càrrega de
bateries en ruta. La primera
jornada, dissabte 27, arrencarà a Igualada i passarà per
Jorba, Rubió, els Prats de
Rei, Sant Martí de Sesgueioles, la Guàrdia Pilosa, Conill, Pujalt, l’Astor, Veciana i
Copons, i acabarà novament
a Igualada. En aquests 76
quilòmetres, hi haurà també les visites a la Torre de la
Manresana als Prats de Rei i
al Campament de la memòria històrica de l’Exèrcit Popular de Pujalt. L’endemà, 28
de juny, tindrà lloc la sego-

na etapa, de 45 quilòmetres.
També arrencarà a Igualada i passarà per la Tossa de
Montbui, Santa Margarida
de Montbui, Santa Maria de
Miralles, Orpí, Carme i Vilanova del Camí, per finalitzar
a Igualada. De camí a la Tossa
es visitarà la Fou de can Milà
i l’Alzina Mil·lenària. Més
tard es podrà veure el Castell
d’Orpí. Els àpats en aquestes dues jornades es faran en
llocs simbòlics de la comarca,
on els participants podran
gaudir dels productes de proximitat i receptes del territori.
Es pot trobar tota la informació sobre el Catalunya E-bike
Tour i les inscripcions al web
www.ebiketour.es.

Gabriel Ramírez, segon
entrenador de l’Igualada
Rigat un any més
HOQUEI / LA VEU

G

abriel Ramírez continuarà una temporada més com a
segon tècnic de l’Igualada
Rigat, després de completar el seu primer any al club
com a mà dreta de Francesc Linares en aquesta lliga
2019-2020. Ramírez ha declarat que “estic molt agraït
amb el club per la confiança
que m’ha mostrat sempre.
També estic molt content

que Francesc Linares em
vulgui seguir tenint com a
segon un any més, aquesta temporada he après molt
amb ell”.
Gabriel Ramírez, de 36 anys,
és llicenciat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport i
té el Títol d’Entrenador Nacional d’Hoquei Patins. Ha
desenvolupat la seva experiència professionals a l’HC
Piera, el Capellades HC i el
HC Montbui, abans d’arribar a l’Igualada Rigat l’any
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Buff repeteix amb el programa d’ajuts esportius a entitats de la
Conca, dotat amb 25.000 euros
ESPORTS / LA VEU

D

esprés de l’èxit de la
primera convocatòria, en què més de
1.900 esportistes de 24 entitats locals diferents van poder
beneficiar-se dels ajuts, BUFF
anuncia una nova edició del
Programa d’Ajuts Esportius
BUFF per a entitats sense
ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la
Conca d’Òdena.
Aquest projecte forma part
del programa de responsabilitat social corporativa DO
MORE NOW de l’empresa
igualadina i arriba en un moment en què, després de més
de tres mesos aïllada, aquesta

zona de Catalunya comença
a reprendre la seva activitat
i a refer-se de l’impacte de la
COVID-19.
La marca vol reforçar així el
seu “compromís amb la societat i entorn més directe” i llança de nou aquesta iniciativa
amb l’objectiu de promoure
la pràctica esportiva local, en
especial l’esport base i femení,
i fomentar l’aprenentatge i la
difusió dels valors esportius i
educatius.
Aquesta segona convocatòria tornarà a prioritzar com a
criteris claus el nombre d’esportistes federats en edat de 6
a 12 anys així com el número
d’esportistes federades femenines majors de 12 anys.

El CF Igualada reforça
el Primer Equip Masculí
amb tres fitxatges més
FUTBOL / LA VEU

E

xperiència i joventut,
així es podrien titular
les tres noves incorporacions de l’equip.
El primer en ser presentat
va ser en Miguel Ángel Luque, migcampista provinent
del CE Manresa que, amb 30
anys, fitxa pel club blau després de ser un dels pilars del
club del Bages. Dins la seva
gran trajectòria destaca el seu
ascens a 2aA amb el Barça B.
La veterania i el gol vindran
per part del nou davanter
blau, Favio Osorio. El juga-

dor paraguaià arriba de la
UD Viladecans, on ha sigut
el màxim golejador de l’equip
i sent el segon pitxitxi de tota
la categoria. Ambició i rematada pel conjunt igualadí.
Per últim, el tercer a ser presentat ha sigut el migcampista atacant, Genís Cargol.
Aire fresc d’un jugador que
tanca la seva etapa com a
jugador de futbol base i que
entra al futbol amateur, provinent del CF Damm. Qualitat i desequilibri per un
equip que es vol consolidar a
Tercera Divisió.

L’import total destinat serà de
25.000 euros i es repartirà en
funció del nombre de sol·licituds presentades i la puntuació que cadascuna de les
entitats aprovades obtingui
segons els següents criteris:
• Número de federats en edat
escolar entre 6 i 12 anys : 1’5
punt per federat
• Número de federades femenines majors de 12 anys: 1’5
punt per federat
• Número d’esportistes federats no inclosos en les dues
categories anteriors: 1 punt
per federat
Almudena Cara, People Manager de BUFF comenta que
“la primera convocatòria del
programa d’Ajuts Esportius
va tenir molt bona acollida.
Aquest any, i en unes circumstàncies
excepcionals
com les que estem vivint, veiem encara més necessari posar el nostre granet de sorra
i promoure la pràctica esportiva, col·laborant estretament
amb les entitats de la Conca
d’Òdena, una de les zones
més afectades per la crisi del

Imatge cedida CF Igualada

coronavirus. Confiem en què
aquesta segona convocatòria tingui tant o més èxit que
l’anterior”.
Totes les entitats interessades
a participar en aquest pro-

grama poden consultar les
bases del programa a la web
de Buff i enviar la seva sol·licitud, en cas de complir amb
els diferents requisits, fins el
dia 30 de juny.
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1969 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Igualada inaugura l’Institut Pere Vives Vich
i la nova parròquia de la Sagrada Família
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’Anoia i particularment Igualada visita a
finals de la dècada dels
seixanta un dels seus millors
moments. Just a partir de l’any
1969 Igualada va assolir una de
les rendes per càpita més altes
d’Espanya, així com l’índex de
telèfons fixos, el nombre de
cotxes i de dipòsits bancaris per
persona més alts de tot l’Estat.
Sí, encara que avui sembli impossible. Bona part de “culpa”
d’aquestes xifres són la poca
extensió geogràfica del municipi, poc més de vuit kilòmetres
quadrats. Però el cert és que
la indústria tèxtil -i de la pellfuncionava a cent.
El gener de 1969, en només
10 dies de diferència, es van
produir dos fets interessants:
la inauguració del temple parroquial de la Sagrada Família i
dels blocs de pisos de “la Caixa”,
molt a la vora, que denotaven el
creixement de la zona nord de
la ciutat, i també l’obertura de
l’institut Pere Vives Vich.
El temple parroquial del Poble
Sec fou beneït pel bisbe Ramon
Masnou el 12 de gener de 1969.
El dia abans Mn. Genís Padrós,
arxipreste de Santa Maria, havia consagrat l’altar.
El gener de 1965 els germans
Borràs Marsans van fer una
donació dels terrenys pel nou
temple parroquial i es beneeixen els terrenys i es posà la
primera pedra. El projecte fou
realitzat per l’equip d’arquitectes d’en Josep Maria Martorell,

Oriol Bohigas i David Mackay,
dirigint les obres aquest últim;
esdevenint el principal edifici
d’arquitectura contemporània
de la ciutat. El rector que tirà
endavant les obres fou Mossèn
Lluís Toneu.
Els pisos del ‘grup Sagrada Família’, de la cooperativa de Sant
Bartomeu, situats a l’avinguda
Barcelona, foren una iniciativa
de mossèn Josep Còdol davant
l’escassedat d’habitatge que sofria Igualada.
A través dels cercles d’Acció
Catòlica i dels Cursets de Cristiandat es va promoure aquest
ideal cooperativista que va donar lloc als pisos de l’Avinguda Barcelona i als de la Mare
de Déu de Lourdes de Santa
Margarida de Montbui. Hi hagué una primera junta gestora,
presidida per Josep Llansana;
que donà pas a una Cooperativa, presidida per Ramon Grau.
La inauguració de la Sagrada
Família suposà un xoc estètic
notable en l’època. Significava

Inauguració de la parròquia de la Sagrada Família, el gener de 1969. A sota, imatge de l’esglèsia.

“una església aixecada de nova
planta, davant els ulls astorats
dels igualadins, amb tota una
arquitectura plenament funcional i sense la més lleu concessió a les coses supèrflues i
innecessàries. Un temple que
ha provocat i provoca llargues

L’Institut Pere Vives, poc temps després d’inaugurar-se.

controvèrsies, essent pocs els
qui hi estan conformes. Més
aviat diria que hom denuncia
és poc adient al que ha de ser
una església”, escrivia Amadeu
Caballé. Entre les crítiques, un
cert aire industrial mancat de
formes agradables. Era coneguda com l’església “dels totxos”.
El mateix gener de 1969, però
el dia 22, s’inaugurava l’institut
Pere Vives, projectat per l’arquitecte Robert Terrades Via.
En l’acte d’obertura hi havia l’al-

calde Juan García Urgelés i un
pes pesat del franquisme, el governador civil Tomás Garicano
Goñi. L’edifici es va pensar amb
unes condicions que encara
avui es mantenen, perquè estava fet amb la llum natural entrant a totes les aules. El centre
va ser fundat l’any 1969 com a
continuació del Col·legi Lliure, el qual depenia de l’Institut
Lluís de Peguera de Manresa.
És l’Institut de secundària més
antic, i referent de tota l’Anoia.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

‘Y me morí’, de Duo Fàcil, amb Marc Tarrida,
al Teatre Municipal l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

L

’Auditori Virtual del
Teatre Municipal l’Ateneu continua la seva
activitat emmarcada en el Pla
de suport específic al sector
cultural del Departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada. La propera representació en viu serà
el divendres 12 de juny, a les
8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu. L’espectacle Y
me morí és una obra en clau
d’humor inspirada en la música i els contes mexicans sobre la celebració de la mort,
amb l’actor igualadí Marc
Tarrida. La funció tindrà un
preu de 5 euros. Les entrades
s’han de comprar en línia al
web del teatre: www.teatremunicipalateneu.cat. A causa de l’episodi de COVID19
hi haurà un aforament reduït
i els espectadors hauran de
seguir un protocol de seguretat a l’entrada i la sortida
del teatre. L’espectacle es podrà veure el diumenge 14 de
juny, a les 6 de la tarda, pels
espais virtuals instagramtv@
culturaigualada, facebook, al
lloc web teatremunicipal.cat
i al Canal Taronja Anoia.

Y me morí
Tres morts misteriosos i
avorrits de l’eternitat decideixen muntar un cabaret per parlar de la vida i la
mort: de com la vida els va
mortificar i com la mort els
ha portat la bona vida.
Duo Fàcil i Líquido Teatro
és una companyia nascuda
a l’Institut del Teatre l’any
2014, formada per l’actor
igualadí Marc Tarrida, juntament amb els també actors
Francesc Marginet i Abel
Reyes. Els dirigeix Juanjo
Cuesta-Dueñas. A les espatlles ja porten dos espectacles,
el segon Bollywood, Bombay,
Barcelona el van representar
a Igualada el passat mes de
febrer, al Teatre de l’Aurora.
A Y me morí parteixen de
contes i cançons mexicanes
per construir aquest divertit espectacle que parla de
la mort des del punt de vista
de la cultura mexicana on la

L’Auditori Virtual continua la seva activitat.
La propera representació en viu serà avui
divendres 12 de juny, a
les 8 del vespre
mort va més enllà. El resultat
és un espectacle brillant que
ens mostra la fragilitat de la
vida i ens apropa a uns dels
aspectes més destacats de
la cultura mexicana: la seva
visió vital de la mort. Un espectacle extremadament lúdic que, mitjançant els jocs
escenogràfics i els canvis escènics, congrega dos mons
ben diferents. D’una banda la
lleugeresa d’un tosc cabaret
província en el qual domina
l’humor i la cançó i de l’altra,
la reflexió transcendent dels
tres morts que acudeixen a
la vetllada a explicar la recta
de final de les seves pròpies
vides.
L’espectacle girarà vers una
realitat més delicada, fràgil
i poètica que és passeja per
un ambient polsegós, barreja de ‘corridos’ ‘rancheras’, taüts, tequila i cantines
atrotinades. Tot plegat per
pensar sobre la fragilitat de
l’ésser humà, de les seves habilitats per a la superació i
l’eficàcia del bon humor per
suportar-ho tot. Un moment
delicat però potser necessari
per veure diferents maneres
d’entendre la mort i el seu
dol.
Duo Fàcil
Dúo Fàcil, integrada per en
Francesc Marginet Sensada,
Abel Reyes Alabart i Marc
Tarrida Aribau nasqué l’any
2014 dins les classes de l’Institut del Teatre de Terrassa,
concretament el dia abans
de Sant Jordi. Durant els dos
primers anys de vida no eren
més que un grup d’amics que
es feien dir “Dúo Fàcil” entre
els passadissos de l’Institut,
però de mica en mica van
començar a fer actuacions
per als companys de promoció, petites bromes, petits
gags, petites cançons versi-

onades... A finals del segon
any van acabar fent un concert amb el músic Josep Maria Duran per a tota la seva
promoció i l’any següent un
concert per a tots els alumnes de l’institut amb músics
i coristes. Tot això ho van fer
sense saber música.
Per altra banda van iniciar
un projecte teatral anomenat “En alta mar” que els va
acabar de consolidar com a
companyia, demostrant que
s’entenien bé, tant en les estones lliures com en les estones
de treball. Finalment, veient
la seva bona entesa, el professor de l’Institut del Teatre,
Juanjo Cuesta-Dueñas, va
ser qui va fer-ne una companyia professional i amb projecció de futur. Amb ell, l’any
2017, van crear el primer espectacle professional estrenat a L’Escenari Joan Brossa,
Y me morí, cabaret mexicano
tragicómico para tres difuntos. Un espectacle basat en la
mitologia de la mort i tota la
seva filosofia des del punt de
vista de la cultura mexicana,
una reflexió a
un tema tabú dins de la nostra societat i també una mostra de la fragilitat de l’ésser
humà dins d’un món rural.
A dia de d’avui encara el fan
rodar per Catalunya (de fet
ha estat de les últimes obres

“Y me morí” és un
espectacle brillant que
ens mostra la fragilitat
de la vida i ens apropa
a uns dels aspectes més
destacats de la cultura
mexicana: la seva visió
vital de la mort
representades al teatre La
Vilella) i per la província de
Burgos. Un any més tard,
el 2018 i amb ganes de seguir creixent amb el mateix
equip, van decidir endinsar-se en el món de l’Índia i
el drama migratori que existeix actualment. Van apropar-se a la seva i a la nostra
realitat, que el públic pogués
reflexionar i se sentís interpel·lat, no tant en la situació
dels personatges, sinó en el
tracte que rebien. Mostraven
com el somni migratori que
els hi venem no correspon a
la realitat quan desperten.
Van tractar tots aquests temes però sense perdre la
riquesa cultural i cinematogràfica que ens regala un
món com Bollywood, d’aquí
neix el segon espectacle
també estrenat, durant dues
temporades seguides, a L’Escenari Joan Brossa Bollywo-

od, Bombay, Barcelona amb
la dramatúrgia del prestigiat
Marc Rosich.
Actualment amb la pandèmia estan aturats a nivell de
“bolos” però el seu cap continua pensant i ja tenen ganes
de començar a treballar amb
el què serà el tercer projecte.
Metodologia de treball
Entenen el teatre com un joc,
“play”, i en un joc tu et pots
inventar el què vulguis perquè sigui més divertit. Ells
volen trencar les barreres de
les eines teatrals, no classificar el teatre amb les seves
variants i que només puguis
treballar amb una d’elles,
sinó ser capaços d’ajuntar els
màxims recursos teatrals ja
siguin textuals, físics o musicals per tal de poder enriquir
la posada en escena. Creuen en totes les disciplines
teatrals i és el seu objectiu
poder-les investigar en un
futur.
Volen ensenyar dalt de l’escena veus, situacions, històries i moments amb els quals
convivim però que se’ns fan
invisibles en el dia a dia. Poder ser capaços de viatjar
d’un país a un altre per mostrar un trosset de la seva cultura i poder-ho entrellaçar
i/o confrontar amb la realitat
de la nostra societat.
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L’Arxiu Comarcal de l’Anoia celebra el Dia
Internacional dels Arxius amb una exposició virtual

Presentació de “Ca
la Wenling” a Llegim...? Llibreria

HISTÒRIA / LA VEU

LLIBRES / LA VEU

D

imarts, 9 de juny, els
arxius catalans celebraven el Dia Internacional dels Arxius, promogut pel Consell Internacional
d’Arxius (CIA/ICA), un esdeveniment que se celebra arreu
del món i que s’allarga durant
tota la setmana. Enguany, davant la situació excepcional
provocada per la COVID-19,
els arxius catalans s’han unit
per proposar una jornada
diferent amb l’objectiu de fer
protagonista els usuaris mitjançant una campanya virtual
amb una proposta de difusió
diferent que vol mostrar la
cara més personal dels arxius.
Sota el lema “Persones – Vides – Arxius” es vol remarcar
la importància de la ciutadania que utilitza els serveis
dels arxius i sense la qual els
arxius no tindrien sentit. El
Departament de Cultura, a
través de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, ha
impulsat una campanya virtual per apropar-se a la ciutadania, la principal iniciativa
de la qual és la sèrie de vídeos “La Veu dels usuaris”. Una
seixantena d’arxius, vinculats
a diverses administracions
catalanes i entitats privades,
han donat veu als seus usuaris i usuàries que ens expliquen les seves vivències com
a part participativa de l’arxiu,
alhora que donen a conèixer
les històries que hi ha rere els
documents que estan consultant. Tot explicat des d’un
punt de vista subjectiu i personal. També han parlat altres persones que han tingut
algun vincle amb els serveis

d’arxius, ja siguin com a part
d’una empresa que ha donat
el seu fons documental, com
a membre d’una associació
que ha dipositat les fotografies, o com a persona anònima
que ha donat les cartes dels
seus avis per tal que aquestes
siguin preservades. Els vídeos es poden veure al canal de
You Tube de patrimonigencat.
Pel que fa a la Xarxa d’Arxius
Comarcals del Departament
de Cultura, els arxius que en
formen part han organitzat 10
visites virtuals per descobrir
els interiors dels edificis on
s’ubiquen, i que s’aniran presentant al llarg de la setmana,

compartint dos al dia. A partir d’imatges esfèriques 360º
i d’eines com Google Street
View o Expeditions Google,
es podrà passejar pels interiors d’aquests equipaments
oberts a la ciutadania, on es
busca que la persona usuària
sigui la protagonista.
Arxius comarcals
Pel que fa a la Xarxa d’Arxius
Comarcals del Departament
de Cultura, els arxius que
en formen part han organitzat 10 visites virtuals per
descobrir els interiors dels
edificis on s’ubiquen, i que
s’aniran presentant al llarg
de la setmana, compartint

dos al dia. A partir d’imatges esfèriques 360º i d’eines
com Google Street View o
Expeditions Google, es podrà passejar pels interiors
d’aquests equipaments oberts
a la ciutadania, on es busca
que la persona usuària sigui
la protagonista. Seguint amb
el projecte “Catalunya des
dels arxius: esdeveniments i
festes populars digitals”, un
programa d’exposicions i actes virtuals que reprodueixin
les festes populars, esportives
i esdeveniments de tota Catalunya a través dels documents
dels arxius de la XAC, aquesta setmana s’estrenen dos
nous capítols: avui es publica
el capítol dedicat a la Primavera fotogràfica i dimecres 10
de juny el dedicat al Corpus
Cristi i la Patum.
Així mateix, es presentaran
diversos projectes i publicacions com són el projecte de
visió per computador d’etiquetatge automàtic i semàntic dels continguts d’imatges
de festes populars i món de
l’esport, que tindrà lloc dijous
11 de juny a les 12.30 hores,
i les guies de digitalització
i de suport als arxius de les
entitats esportives en versió
catalana i anglesa.
En concret, la Primavera Fotogràfica ha servit d’excusa a
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia
per fer l’exposició “LifeStyle.
La vida sense Instagram”, on
es pot veure que les imatges
dels nostres fotògrafs (Josep
Castelltort, Ramon Godó, Ignasi Castelltort, Joan Domingo) no tenen res a envejar a
les que ens fem, actualment,
amb les aplicacions del telèfon mòbil.

Llegim...? llibreria, reprenem la
nostra activitat cultural i ho fem
demà dissabte dia 13 a les 6 de
la tarda amb la presència de l’escriptora Gemma Ruiz, autora
de l’exitosa novel·la Argelagues
i que en aquesta ocasió signarà exemplars de la seva darrera
novel·la, Ca la Wenling.
L’entrada és lliure, respectant totes les mesures de seguretat.
Sinopsi de Ca la Wenling:
Que algú de l’altra punta de la
terra faci el cop de cap de venir
a viure al teu país. Que et triï a
tu per veí. Que faci créixer els
seus fills en la teva llengua perquè estimin el que tu estimes. I
que aquest algú que treballa en
una perruqueria dotze hores al
dia, sis dies a la setmana, amorrada als teus peus, a les teves
mans i als teus cabells, tingui la
generositat d’explicar-te el seu
món.
Hi ha un bon pessic de la Xina
de la Wenling, aquí dins. Un
bon pessic de la província de
Zhejiang, d’on va venir un dia
de fa deu anys. Però hi ha més
perfums d’arreu, en aquesta
casa de manicures, esquilades i
permanents. Hi ha jubilades de
Gràcia, joves tossudes, una embarassada enamorada, llàgrimes de la guerra del Vietnam,
productes de cosmètica francesos, injustícies forjades a Amèrica i racisme ben empeltat.
I tibant tot el llibre de dalt a baix,
el regal d’una amistat. Perquè
aquesta novel·la també celebra
el trencar el gel, el mirar als ulls,
el començar una conversa. Perquè és possible transformar el
lost in translation en unes ganes
boges de fer-se entendre.

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness

E-BIKE doble suspensió

a partir de 100€ alumini i 250€ carboni en 24 quotes sense interessos
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Les biblioteques quadrupliquen els préstecs de llibres
electrònics durant el confinament
LLIBRES / LA VEU

L

jectes de foment de la lectura en format virtual i s’ha
augmentat el pressupost per
comprar llicències de llibres
electrònics i accés a films i
documentals.

La plataforma de biblioteca
online ha crescut en 45.000
nous usuaris
La plataforma ha registrat
45.000 nous usuaris, el que
suposa un increment de més
del 1.000% respecte al mateix període de l’any passat i
més del doble de tots els que
s’hi van inscriure el 2019.

L’experiència pilot de clubs
virtuals de lectura també ha
estat un èxit
En aquesta línia, els clubs de
lectura s’han traslladat a la
xarxa gràcies a una experiència pilot liderada pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i
en col·laboració amb el Servei
de Biblioteques del Departament de Cultura, la Gerència
de Serveis de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona i Biblioteques de Barcelona.
A través d’una aplicació de telefonia per a la missatgeria als
mòbils en contacte amb vuit
grans comunitats a l’entorn
de les biblioteques públiques,
s’han creat 35 grups virtuals
de lectors amb uns 1.000 usuaris. Tots ells han pogut participar en diferents clubs de
lectura al voltant de diferents
temes com ciència ficció, novel·la negra, literatura catalana, teatre o òpera, literatura i
art, literatura i matemàtiques i
la lectura fàcil.

a lectura ha estat una
de les grans distraccions durant el confinament i el tancament de
biblioteques i llibreries ha
fet que es disparés el consum
del llibre digital. El préstec
a les biblioteques de llibres
electrònics, que s’ofereix des
del 2015, ha crescut un 410%
i els nous usuaris, més d’un
1.000%, segons dades del
Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura.
A través de la plataforma eBiblioCat el préstec digital s’ha
elevat fins a les 264.348 operacions entre el 13 de març i
el 26 de maig, una xifra que
suposa un augment del 410%
respecte al mateix període
del 2019 i és pràcticament la
mateixa que tots els préstecs
que es van fer l’any passat.

Unes 65.000 persones s’han
acollit a algunes de les activitats relacionades amb la lectura digital a les biblioteques
durant el confinament.
Quan els equipaments van
haver de tancar, al març, es
va incrementar l’oferta de
col·leccions digitals i activitats virtuals com clubs de
lectura o hores del conte en
línia i va permetre a tothom
l’accés a la plataforma eBiblioCat per als qui no tinguessin carnet.

Pel·lícules, música i altres
materials
L’aposta ha tingut resposta
per part del públic, no només pel que fa als llibres. El
visionat de pel·lícules, documents i d’altres materials
audiovisuals també s’han
incrementat
exponencialment durant les setmanes de
confinament que, pràcticament, s’han triplicat respecte
a l’any anterior.
La música clàssica del catàleg d’eBiblioCat ha registrat
un augment d’usuaris del

610%. La directora general
de Creació, Acció Territorial
i Biblioteques, Àngels Ponsa,
ha destacat “l’aliança” entre
les institucions, concretament, entre el Departament
de Cultura, les diputacions i
l’Ajuntament de Barcelona, i
que s’hagi permès l’accés immediat a la plataforma a tothom encara que no es disposés d’un carnet de biblioteca
pública.
A més de la col·laboració
institucional, també s’han
desenvolupat diferents pro-

“Un mos de llunes”, nova Galeria fotogràfica de la Coral de
exposició a Artèria
Santa Maria

MÚSICA / LA VEU

EXPOSICIONS / LA VEU

D

esprés de tant temps
de pausa obligada, a
Artèria Igulada tornen amb l’exposició de gravat
“Un mos de llunes”, de Lourdes Figuera Vidal.
La inauguració serà demà
dissabte a les 12,30 h. Per les
circumstàncies de prevenció,
l’aforament serà limitat a 10

persones prèvia confirmació
al telèfon 649024394 o bé a
arteriaigualada@gmail.com
A les 18 h. i 19 h. es faran
dues visites més per a qui no
hi pugui assistir al matí. L’exposició es podrà veure fins a
finals d’agost i durant aquest
temps s’aniran fent diferents
trobades per presentar l’obra
i retrobar-nos amb els amics
i la cultura.

C

om la majoria d’entitats
la Coral de Santa Maria,
ha hagut d’interrompre
a causa del coronavirus, els assaigs i ha deixat sense efecte els
compromisos corals que tenia
programats. Un total de sis activitats han hagut de ser suspeses
per la pandèmia. Cal recordar
que la Coral ha sofert dues víctimes entre els seus components,
a causa d’aquest virus.
Aquest mes de maig, que aca-

bem de deixar enrere, la Coral
de Santa Maria, ha entrat en la
commemoració del seu vuitanta-u aniversari fundacional, i
aquest esdeveniment s’ha volgut recordar mitjançant una
Galeria Fotogràfica que s’ha
difós a través del grup de whatsapps que funciona entre els i
les cantaires. Des del dia 1 de
maig, diàriament s’ha enviat un
document històric amb el corresponent comentari, repassant
els trets més destacats de la his-

tòria de la Coral, des del 1939,
quan l’entitat va començar la
seva activitat, amb el nom de
Cor Parroquial de Santa Maria
d’Igualada.
En aquesta iniciativa s’han presentat ja més d’una vuitantena
de fotos, ordenades des dels
seus inicis, i aquesta setmana ja
s’ha arribat els començaments
dels anys cinquanta. La idea és
continuar aquesta col·lecció fins
a l’actualitat, i si és possible recollir-les en un llibre històric.
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Stop killing black people
(Música i paraules contra el racisme)
MÚSICA / RAMON ROBERT

el passat 25 de maig després
d’agonitzar durant gairebé
nou minuts, postrat a terra i
mentre un agent de la policia
local pressionava el seu genoll contra el coll del ciutadà
afro-americà. Aquest terrible
episodi va ser enregistrat en
vídeo i ha desencadenat gran
indignació en Estats Units i
molts altres llocs del món.
https://youtu.be/BfokghPjsOE?list=TLPQMDYwNjIwMjDHAUE2zta3pA

E

n els darrers dies s’ha
viscut a la població de
Minneapolis, Minesota, un fet que ha esgarrifat a
tothom. Gent de moltes ciutats nord-americanes i d’arreu el món han condemnat la
violència i han donat suport a
la causa dels drets humans i
civils. Moltes vegades, és fàcil empatitzar amb les situacions injustes que coneixem
pels telenotícies i les xarxes
socials. Però també amb molta facilitat podem caure en la
doble moral que ens permet
discriminar a les persones
que tenim a prop. El canvi de
mentalitat i d’actitud tolerant
envers els diferents comença
des d’un mateix.
Anonymous: Comunicat
El grup hacktivista Anonymous ha declarat la seva
particular guerra contra el
Departament de Policia de
Minneapolis, i han acusat de
brutalitat policial als agents
que van actuar en la detenció de George Floyd. Anonymous ha assenyalat que el
Departament compta amb un
deplorable rastre de violència
i corrupció, denunciant que
en els darrers quaranta anys
dotzenes de persones han
mort en accions realitzades
per agents de policia d’aquest
departament.
https://youtu.be/qP9IY2UJzfA?list=TLPQMDUwNjIwMjCqCHnM0baX1w
Sam Cooke: A change is
come gonna
Excels intèrpret de gospel,
soul y rhythym and blues, el
cantant afro-americà Sam
Cooke va néixer el 1931 a l’es-

tat de Mississippi i va morir
a Califòrnia 33 anys després,
al 1964, crivellat pels trets de
la propietària d’un motel. Mai
es va aclarir del tot el que va
passar, però el jutge dictaminaria homicidi justificat.
Encara que moltes de les seves cançons són de caràcter
sentimental, de vegades també tractaria temes socials i
racials. Cooke també va ser
un decidit activista del Moviment pels Drets Civils.
https://youtu.be/JmpGRzidon8
Keedron Bryan: I’m a young
black man song
La música pot servir per
transmetre idees i missatges.
“Soc un noi de color negre,
fent tot el possible per progressar. Quan miro al meu
voltant i veig el que li estan
fent a la meva gent, em sento
com si fos un animal de presa.
Deu meu, protegeix-me. Només vull viure”. Ha explicat el
músic Carlos Mvasseur que,
quan va escoltar la lletra i la
melodia a capella de Keedron
Bryan, se li va fer un nus al
coll.
https://youtu.be/PHaGXwOz8xE

Michael Franti: Crazy, crazy,
crazy
La massacre de Tulsa, a la
primavera de 1921, va ser
un atac racista a gran escala.
Grups armats de la població
blanca nord-americana van
atacar a la comunitat negre
de Tulsa, a Oklahoma. Un
dels principals focus va ser el
districte de Greenwood, també conegut com “the Black
Wall Street”. Al llarg d’un dia
i dues nits, els atacants blancs
van cremar i destruir el districte. Moririen prop de 300
persones, afro-americans la
gran majoria.
https://youtu.be/KHrOZjYP04w?list=TLPQMDYwNjIwMjCsFUaUPBbZrQ
Vlado Hudec: Anthem to the
fallen
De totes les batalles lliurades
pels negres americans en el
segle XX en la seva lluita pels
drets civils, no n’hi ha cap
que romangui tan viva en la
memòria col·lectiva com la
del Black Sunday (diumenge de sang) de la localitat de
Selma, en el meridional estat
de Alabama. Aquell 8 de març
de 1965, uns policies estatals
armats amb porres i protegits
amb cascs i màscares de gas
van carregar contra els manifestants. L’escenari del violent
enfrontament va ser el pont
Edmund Pettus, que es convertiria en el gran símbol de
la lluita per la llibertat. (Sona
una composició simfònica i
èpica de Vlado Hudec).
https://youtu.be/6nwS8mmbfKo?list=TLPQMDUwNjIwMjABaYj8j7pYAg
Nick Cannon: George Floyd
Tribute
Minneapolis, Minesota, 2020.
George Floyd, ara convertit
en un símbol contra la violència i el racisme, va morir

Michael Jackson: They don’t
care about us
“Tot el que vull dir és que ells
realment no es preocupen
per nosaltres. Diguem que
ha estat de la meva vida. Jo
tinc una dona i dos fills que
m’estimen i soc víctima de la
brutalitat policial. Estic cansat de ser víctima de l’odi”. El
moltes vegades contradictori
Michel Jackson va escriure i enregistrar a l’any 1996
aquesta cançó sobre l’abús
polític i policial contra les
minories socials i les ètnies i
les races distintes a la blanca,
considerades per alguns com
a races inferiors.
https://youtu.be/eK_
eAUMHTDk

Txarango: A la deriva
“En el primer disc ja buscàvem la nostra mediterraneïtat, on neixen els rius que
van a la mar, un corrent de
moltes notes, una música entesa com a motor de vida, de
canvi i revolució”, explicava
el cantant del grup Txarango, Alguer Miquel. A ritme
de salsa, ska o rumba, moltes
vegades amb lletres clares i
explicites, les seves cançons
fan referencia al mestissatge, a
l´esperança i la solidaritat, posicionant-se clarament en contra del racisme i el feixisme.

https://youtu.be/XwBErAJX-Z0?list=TLPQMDYwNjIwMjDHAUE2zta3pA
Paco Candela: Aprendamos
de los niños
No massa conegut fora de les
províncies del sud espanyol,
el cantaor sevillà Paco Candela s´ha fet amb un nom en
el món de la musica popular,
practicant una varietat flamenca en la que brillen els
compassos de les sevillanes
i les lletres molt sentides. Es
el cas d’aquesta Aprendamos
de los niños, en la que Candela visita una escola primària i ens canta unes didàctiques lliçons d’integració i
tolerància.
https://youtu.be/wLhnSdhUtWc?list=TLPQMDUwNjIwMjCqCHnM0baX1w
Billie Holiday: Strange fruit
Escrita per Abel Meeropol
el 1939, Strange Fruit (fruita
estranya) és una cançó que
predica amb molta força en
contra dels linxaments en
els estats nord-americans
de sud. Descriu la terrible
imatge del cos d’un negre
penjant d’un arbre. La lletra confronta el retrat bucò-

lic de sud tradicional amb
la realitat dels linxaments.
Mai ningú ha cantat aquesta cançó amb més emoció i
tristesa que Billie Holiday.
Impressiona amb estrofes
com aquella en la que contraposa l’aroma dolça i fresca
de les magnòlies amb l’olor
de la carn cremada. Segons
les estimacions del Tuskegee
Institute d’Alabama, entre els
anys1889 i 1940 foren linxades a Estats Units prop de
tres mil persones.
https://youtu.be/-_R8xxeMFEU
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Cinema a Sant Martí
de Tous

“Mientras dure la guerra”:
història d’Espanya

E

han tardat en sortir veus que han
criticat la pel·lícula d’Amenábar, des
de la Plataforma Patriótica Millán
Astray o la Falange Digital, o fins i
tot comentaristes d’esquerres, que
l’han acusat de blanquejar als militars rebels. El director s’ha defensat
dient que ha volgut fer una pel·lícula
humanista, conciliadora i reflexiva.
Alejandro Amenábar i els seus guionistes concentren la trama en el conflicte personal i ideològic de Miguel
de Unamuno. Aquest va canviar la
seva posició política al final de la
seva vida, encara que abans va donar
suport al cop dels militars insurrectes pel seu descontentament amb el
govern de la Segona República. A poc
a poc, Unamuno es va trobar amb les
conseqüències reals de l’aixecament i
donant-se compte de quin és el propòsit dels militars, acabaria denunciant públicament els excessos i la
barbàrie de Franco i dels seus generals. Unamuno va pronunciar llavors
el famós discurs en la Universitat de
Salamanca, en el qual va dir allò de
“vencereu, però no convencereu”.

PROGRAMACIÓ
MIENTRAS DURE LA GUERRA ( 12 anys )
D’Alejandro Almenabar, la pel·lícula de l’any !!
Dissabte i diumenge a les 6h
DOWNTON ABBEY ( 12 anys )
De Micahel Engler
Dissabte i diumenge a les 19:45h

“Downton Abbey”: Aristocràcia
britànica

C
l Casal de Tous proposa Mientras dure la guerra, una de les
produccions espanyoles més
ambicioses dels darrers anys. El seu
argument arrenca el més de juliol de
1936, just a l’inici de la Guerra Civil
Espanyola. Però aquesta no és una
pel·lícula de guerra, sinó una crònica històrica en què tres personalitats
esdevenen fonamentals: l’escriptor
i intel·lectual Miguel de Unamuno
(Karra Elejalde), el general catòlic
i revoltat Francisco Franco (Santi
Prego) i el també general i fundador
de la Legión Española, Millán Astray
(Eduard Fernández). Amb aquests
tres personatges, el guionista i realitzador Alejandro Amenábar ha fet
la seva millor pel·lícula, on són evidenciades les contradiccions morals
del primer, les callades ambicions del
segon i el contundent caràcter ideològic del tercer. La pel·lícula situa
aquests homes en el context d’una
Espanya enfrontada entre si i políticament polaritzada, projectant-se
algunes característiques socials dels
anys 30 sobre els nostres dies. No

43

omtat anglès de Yorkshire,
principis de segle XX. A la
casa de camp de Downton,
hi viu la família aristòcrata Crawley
i els seus servents. Els esdeveniments més destacats de la història,
a les acaballes de l’època eduardiana (1901-1910), tenen un important
efecte en les seves vides. Com per
exemple que, arran d’un succés com
el de l’enfonsament del Titanic, la família Crawley es veu en una cruïlla.
El seu futur hereu ha mort en aquest
succés, i com no tenen fills homes,
només tres filles, aquestes no poden
heretar. Aquest bolcada de la fortuna
no agradarà als membres de la família ni als criats.
Film dramàtic d’època basat en la
popular sèrie de televisió britànica
Downton Abbey que dirigeix Michael
Engler (Unbreakable Kimmy Schmidt). El repartiment de la pel·lícula
està format per Michelle Dockery (El

sentido de un final) Laura Carmichael (Un reino unido), Maggie Smith
(The Lady in the Van), Elizabeth
McGovern (La dama de oro), Imelda Staunton (Malèfica), David Haig
(Florence Foster Jenkins) i Hugh
Bonneville (Paddington 2).
L’avantatge de la pel.lícula és comptar amb el mateix repartiment de la
sèrie, bona part del seu equip tècnic i enxampar encara en calent als
fans, que la rebran com una setena
temporada, d’un sol episodi o episodi doble. Julian Fellowes, guionista i
creador de la sèrie, i Michael Engler,
que ja dirigís quatre capítols per a
la petita pantalla, no s’han complicat la vida ni han pretès bregar amb
experimentalismes: tot, a Downton
Abbey, està al seu lloc, tot transcorre plàcidament sobre el motlle establert per la sèrie i tot és, per descomptat, resplendent, majestuós,
aristocràticament esmaltat.
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92è Aplec de la Sardana d’Igualada

Cors d’òpera, concert a l’AUGA

SARDANES / JOAQUIM BACARDIT

CULTURA / LA VEU

S

A

mb aquest títol m’ha
hauria agradat començar, un any
més, l’explicació de l’aplec
d’aquest any 2020, que seria
el 92. Però desgraciadament
no pot ser per les circumstàncies excepcionals que
estem vivint en aquests moments el món sencer. Com
sabrà tothom, tots els actes
sardanistes: ballades, concerts, aplecs, cursets, al igual
que la resta d’actes públics
estan suspesos. Estem vivint
un moment històric, estem
en plena guerra contra un
enemic invisible que de moment pot més que nosaltres,
esperem, per això, que al final puguem arribar a vèncer
aquest enemic tan petit, però
tan nefast per les nostres vides i que la vida torni a la
normalitat. Ja se que costarà
molt i molt, ara tenim de ser
forts i complir amb les regles
establertes, posant cadascú
el seu granet de sorra o granets millor, segur que així
podrem tenir el món tal qual
era.

De moment, doncs, aquest
any, no tindrem sardanes,
ni cobles, ni dinar de germanor, ni el tan esperat ball
de la crespella, ni concurs de
colles improvisades, ni berenar popular i per descomptat tam-poc la trobada de
plaques de cava; aquest any
tampoc ningú se’n durà la
magnífica panera. Així és la
vi-da i així ho hem d’accep-

tar, per lo menys aquest any.
Gràcies, Àngels!
Gràcies de tot cor Àngels, que
sense la teva valuosa aportació en ajudar-me a portar a
bon terme el vídeo penjat a
YouTube sobre el 92è. Aplec
Virtual d’Igualada. Gràcies
a l’Àngels ara el vídeo està
perfecte, ja que el tema del
so, jo no en vaig sortir de

col·locar-lo en el lloc apropiat. El podeu buscar en el
següent enllaç: https://youtu.
be/z_XVf48ecb4, o bé escrivint al buscador: joaquim
igualadinooo. Espero que
ara sí agradi a tothom. I una
vegada més moltes gràcies
a la expresidenta de l’Agrupació Sardanista d’Igualada
Àngels Reig i Andreu. Ets un
“crack”!!!

eguint amb la programació alterada per la situació actual, el proper
dilluns dia 8 de juny tindrem
amb nosaltres i pel Canal Taronja a les 18.00, tindrem el
concert:
CORS D’ÒPERA
Concert en commemoració de
la Festivitats de Santa Cecília
a Igualada. Basílica de Santa
María d’Igualada, 20 de novembre del 2016
Amb la participació de l’Orquestra Simfònica de l’Anoia,
Cor de Cambra de l’Escola,
Municipal de Música, Coral
Mixta d’Igualada, Schola Cantorum, Coral la Llàntia, Coral
Mig To, Coral Merlet, Coral
Infantil els Verdums, Coral
Infantil Gatzara, Sheila Grados, Soprano, Jaume Parés,
Tenor, Josep Miquel Mindán,
direcció.

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

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
LA PLAÇA DE LA CREU, A L’ANY 1895.
La gran finca de la dreta, l’Edifici Municipal que acollia un munt
de dependències i serveis públics, a més de les antigues Església
dels Dolors i la Capella de la Mare de Déu de la Guia
I, a més observeu l’absència d’elements i motius decoratius a la plaça, excepte els bancs de pedra; en un temps en què encara no estava enjardinada i tot era terrós.
Fotografia d’autor desconegut que mostra un gran angle de la plaça
vist des de la zona on hi ha l’actual sortidor.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Maria Colom, en “Vers Eros”, interpreta una poesia
eròtica que trenca prejudicis, alhora que educa

V

a arribar la Covid 19 a Igualada i, en conseqüència, el confinament cultural de la ciutat;
una situació adversa que el Departament de
Cultura de l’Ajuntament de la ciutat va voler mitigar
amb l’impuls d’una operació per a desconfinar la cultura a partir de diferents propostes escèniques d’autors/es locals. I, vet aquí l’ocasió per a un excepcional
i del tot ambiciós espectacle poètic, “Vers Eros”, interpretat per Maria Colom.
Aquesta igualadina, ja de petita va manifestar una
gran passió per al món de la música. Així que no va
tardar a estudiar solfeig, harmonia, piano i cant coral
al Conservatori de Música d’Igualada. Emperò, independentment del seu gran talent musical i d’unes
sentides inquietuds artístiques es va decantar per a
cursar la carrera d’Enginyeria Industrial, una competència acadèmica que no la desmarcaria de les seves
afeccions musicals. Si bé, per aquell temps el pensament de si ser cantant o dedicar-se al món de la interpretació li resultava francament llunyà; aviat va resoldre el definitiu abandó del món de l’enginyeria per a
formar-se professionalment com a cantant i actriu a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia, en la categoria de teatre musical. Aquest univers artístic, més enllà de contribuir a una autèntica descoberta interior,
va abocar-la a convèncer-se de l’enorme potencial de
l’ofici teatral així com del seu veritable abast social. En
qüestió d’anys, la seva condició de pedagoga teatral,
orientada envers un teatre sense límits l’ha empès a

formar part de dos projectes tan actuals com singulars: “Neu”, de Bernat Muñoz, que tracta sobre l’autisme; i, l’obra “La crua realitat”, impulsada per l’actor
-amb discapacitat intel·lectual- Rafael Valero i dirigida per Òscar Molina; un suggeridor projecte que suggereix unes pregones reflexions, que les circumstàncies actuals han obligat a suspendre temporalment.
Tanmateix, i com si d’horitzons paral·lels es tractés,
Colom, de sempre ha mostrat una especial fascinació per la poesia, aquella realització literària que
l’encaminaria a ingressar a la Companyia del Vers.
En aquest espai de creació poètica, recentment, ha
pogut estrenar Molière (de Goldoni), en el paper de
Madame Bejart i el Tartuf (de Molière), en el paper
de Dorina; endemés, de ser directora del Cor de
Gospel U5 de l’Escola Marista i professora d’interpretació i de cant en diferents bandes i formacions
musicals.
Quant a l’obra que avui ens convoca: “Vers Eros”,
aquesta és un ambiciós espectacle poètic, impulsat
per Galàxia Management; destinat a ser representat
en cellers i caves per tal de fer realitat un maridatge
de poesia eròtica amb tast de vins, amb acompanyament musical i tot. Si més no, en aquest cas, no ha
pogut comptar amb l’Àlex Almirall, un genial i prolífic instrumentista de la comarca; raó per la qual s’ha
vist obligada a fer tota una readaptació del material i
presentar-se en solitari, amb la inclusió d’algun moment musical.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Des d’un posicionament personal, i posant en valor
la necessitat de concedir un tracte ètic pel que fa a
la qüestió de gènere, un fet que l’erotisme porta implícit; per a Colom, l’estímul és saber trobar aquells
elements metafòrics que sense escatimar recursos
creatius concedeixin a cada poema, a cada vers, una
mirada més plural a la temàtica eròtica, sobretot si es
té en compte que l’erotisme forma part de la vida en
tots els sentits. En aquesta línia, d’entre els distints
poemes de l’espectacle, potser dos excel·leixen alhora
de magnificar el missatge eròtic: ja sigui el més pujat de to, “Forneja Arter”, de Carme Cabús; ja sigui
el deliciós recorregut eròtic a què convida “Despullem-nos”, de Jaume Piquet.
En paraules de l’artista: “Per a aquesta ocasió tan excepcional, a part que la complexitat de l’espectacle
rau en el pas de la interpretació d’un poema a l’altre, si es té en compte que cada poema constitueix
un món propi; el que va ser –per a mi- un autèntic
repte va ser participar d’una actuació dins d’un teatre immens i amb una presencia de tan sols trenta
espectadors, amb la cara mig coberta per mascaretes
però amb la mirada insistentment atenta a l’escenari;
cosa que va permetre’m una veritable interacció –i si
es vol, connexió- amb el públic”. I, afegeix: “Definitivament, aquesta experiència artística i teatral va ser
d’allò més insòlita però francament emotiva sobretot
pel que fa a sentir-se com a casa, només pel fet d’actuar a casa meva”.

fes-te subscriptor
i et portem tota
la informació de
la comarca a casa
Som la premsa de casa
cada setmana
al teu costat
per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

2X1

Si ets comerç,
dues subscripcions
al preu d’una!

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:

administracio@veuanoia.cat

46

| ESQUELES

Divendres, 12 de juny de 2020

Ens ha deixat Joan Obradors,
el mestre de Copons

L

a notícia m’arriba per
whats: en Joan Obradors, el
mestre de
Copons, ens ha deixat.
Des de fa forces anys no hi he
tingut contacte, no he sabut
d’ell i segurament ell tampoc de mi, moltes vegades
les circumstàncies de la vida
ens allunyen físicament de la
família i amics amb les que
durant molt temps ens hem
relacionat; ara bé, res pot esborrar els records.
El Joan va ser un impulsor i
extraordinari col·laborador
del Certamen de Cinema
Amateur en l’etapa sota l’aixopluc del Club Natació Igualada i va formar part de la Junta
Rectora d’aquesta entranyable entitat igualadina. Fou
també artifici de la creació de
l’Associació UNESCO d’Igualada que va presidir durant
els primers anys d’activitats.
El filòsof Blaise Pascal deia
“El cor té les seves raons, que
la raó no coneix”, ho veiem

Protocol d’actuació.
Fase 3

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

A les celebracions a l’Oratori podran assistir 60 persones

clarament en algunes persones i el Joan Obradors era una
d’aquestes persones: el cap li
va dictar raons i arguments a
dojo, tal com fan els caps ben
treballats, ben estructurats; i
el cor li va bategat fort amb
raons i iniciatives sempre interessants a favor de l’educació, de la pau i el diàleg, a favor de Catalunya i de la seva

llengua, compromès amb el
paisatge i la natura, lluitador
per la defensa de grans valors,
contra la mesquinesa i la ignorància, la intolerància i el
desànim, un abanderat de la
cultura i un apassionat “culé”.
En Joan ha deixat petjada.

Tindrà
lloc,
diumenge
vinent, dia 14 de juny, a les
8 del vespre l’Ofici Solemne
del Corpus Christi presidit

per Mossèn Xavier Bisbal a
la parròquia de la Sagrada
Família. Acabada la Missa hi
haurà un breu acte eucarístic. La processó d’homenatge a l’Eucaristia queda sus-

Servei permanent 24 hores: 900 11 14 15

Miquel Segura

Festa de Corpus Christi, diumenge
ESGLÉSIA / LA VEU

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

pesa per les circumstàncies
actuals.
Les col·lectes de tots els
temples aniran dedicades a
Càritas, postulació del “Dia
de la Caritat”.

Carmina Martí i Sánchez
1973-1996

Tots el dies pensem en tu i recordem
la teva alegria i el teu somriure.
T’estimem.

Igualada, 12 de juny de 2020

SANTORAL
Juny

El senyor

Joan Obradors i Ribot
Vidu de Vicenta Alumbreros i Ruiz

Ha mort el dia 9 de Juny als 84 anys
Mestre de Copons, President de l’Associació UNESCO d’Igualada, membre de la FOCIR,
col.laborador del diari La Veu de l’Anoia, membre del Cinema Amateur del Club Natació
Igualada i organitzador del Certamen Internacional de Cinema Amateur ciutat d’Igualada.
L’enterrament va tenir lloc dijous dia 11 de Juny a les16.30 h
al Monestir de Sant Cugat del Vallès

12: Sant Joan de Sahagun; Onofre.
13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí; Aquil·lina.
14: Eliseu; Digna.
15: Bernat d’Aosta; Benilde
16: Quirze; Julita; Ferriol; Ilpidi.
17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar,
18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 12: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

-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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1

93les
806 00
44
A partir del dia 01/06/19 canviarem
quotes,
VILANOVA DEL CAMÍ
conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Av.
Barcelona,
Rbla.
Sant Isidre 119

Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
14:
Tel 93 737 17 17

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

SECANELL
Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 15: MISERACHS

Rambla Nova, 1
DIMARTS 16: BAUSILI

Born, 23
Ma DOLORS
Per Publicitat:
CAPELLADES
psicologa
Més
93endavant
804 24també
51 modificarem la imatge

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

però de moment hauríeu de canviar:
publicitat@veuanoia.cat

20,97€ per 21,26€
34,12€ per 34,60€

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicologa col. num 18.704
Psicòloga

ADZET

BAUSILI

ORTOPÈDIA CASES
• 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).

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
DISSABTE
Dissabtes13:
de 9h a 14h

DIMECRES 17:

CASAS V.

Soledat, 119
DIJOUS 18: PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia que m’enviéssiu les proves
per
IGUALADA
donar-vos la conformitat.
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Hores convingudes

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Elena Bulicanu Ulinici /

Espai patrocinat per:

Assessora Immobiliària nº aicat 9584
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Sempre és un bon moment per
invertir en un immoble
Tinc 33 anys i soc mare de dues nenes, la Clara i l’Èlia. Fa 9 anys que vivim a Jorba, he estudiat
a Barcelona i soc llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Sempre he estat
treballant en entitats bancàries i per a diverses entitats financeres. Els últims 8 anys he estat treballant
en un bufet d’advocats de Barcelona on he après molt i he estat formant-me professionalment. L’any
passat vaig iniciar el meu propi projecte a Igualada, la ciutat on sempre he tingut molts vincles.

É

s un bon moment per invertir en la compra de parcel·les,
cases o pisos?

Jo sempre dic el mateix, sempre és un bon moment per
invertir en un immoble sempre i quan es donin les següents
característiques: el preu, la ubicació i orientació (a part de més
serveis com per. ex, l’ascensor). És a dir, no em serveix un pis/
casa molt econòmic en una zona on no hi ha demanda de lloguer
si és que el motiu de compra és el de llogar-lo posteriorment.
Un preu molt baix no sempre garanteix la rendibilitat desitjada.
No obstant això, fins ara mateix el mercat immobiliari del
nostre país tendia a una situació d’estabilitat i encara existeixen
“oportunitats” en el mercat. Però donada la situació excepcional
actual que estem vivint aquests dies, les conseqüències negatives
de la Covid-19 podria ser un factor determinant en la creixença
moderada dels preus dels immobles. Això vol dir, si baixen les
compravendes serà un impacte directe en els preus i el sector
immobiliari, igual que molts sectors, es veurà afectat.
És cert que no hi ha lloguers a la comarca?
És cert que hi ha mancança d’immobles de lloguer. Hi ha diversos motius pel quals no hi una gran oferta. N’explicaré un, que
fa que hi hagi una gran demanda d’immobles de lloguer. Cal dir
que s’està produint un important canvi cultural originàriament
de països europeus. El motiu és que molts joves estan començant
a plantejar-se el “no voler” estar lligats a una hipoteca durant
molts anys, per la qual cosa s’inclinen per l’opció del lloguer.
Amb l’opció del lloguer, poden tenir moltes més oportunitats de
feina fora de la seva ciutat natal i poden ser aspirants a un lloc de
treball fora de casa o fins i tot a l’estranger.

Quan un compra un pis, casa... hi ha moltes coses a pensar si
és de segona mà. El certificat energètic, la cèdula d’habitabilitat... Explica’ns què es necessita tenir en regla i en què consisteixen i a on s’han de buscar en el cas de que no es tinguin.
Comprar un pis/casa és un procés complex encara que pugui
semblar una operació senzilla. El primer que hem de pensar
és en les despeses que m’originarà la compra de l’immoble. Si
és un pis de segona mà hauria de pagar els ITP (impostos de
transmissions patrimonials, a Catalunya és un 10%) i si és un pis
d’obra nova l’IVA, un 10% sobre el preu escripturat, despeses de
Notaria, gestoria i inscripció al Registre del immoble adquirit.
Abans de res podem demanar una Nota Informativa al Registre
de la Propietat per saber les càrregues i afectacions de l’immoble.
Si l’immoble que compres es troba en un edifici de més de 45
anys, t’has d’assegurar que la finca té el Certificat d’aptitud de
l’edifici. La Inspecció tècnica de l’Edifici (ITE) consisteix en una
inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té
per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i
orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir
el deure de conservació i manteniment. Pel que fa la ITE, el certificat energètic i cèdula d’habilitat, és cosa del venedor, els han
de tramitar un tècnic competent.
A IMMO-HECLA tramitem tots els certificats necessaris perquè el propietari no s’hagi de preocupar per res. Nosaltres tant
en una operació de compra, venda o lloguer assessorem als
nostres clients en tot moment, donant el millor servei i solucionant qualsevol imprevist que pugui sorgir durant l’operació
immobiliària. Per això, a l’hora de comprar i/o vendre jo recomano que abans de fer cap tràmit consultar-lo amb un profes-

sional per tenir tota la informació que necessiti.
Llogar un pis o una casa és complicat, pensant des del punt
de vista del propietari de l’immoble... ocupacions, de les
lleis de famílies vulnerables. Quins requisits es podem demanar a un inquilí per llogar-li el pis?
Per experiència pròpia, els propietaris cada vegada són més exigents a l’hora de llogar el seu immoble. Ens demanen un perfil
ben definit del seu futur llogater. Per això, quasi en cada operació que portem a terme, els propietaris em demana que els
tramitem una pòlissa d’assegurança per impagament. Abans de
publicitar i llogar l’immoble, nosaltres ens encarreguem de la
tramitació del Certificat Energètic i la Cèdula d’Habitabilitat.
A l’arrendatari li demanem una sèrie de requisits com documentació vigent i demostrar capacitat de pagament i solvència.
Respecte a les famílies vulnerables, el Parlament ha convalidat
el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que el Govern va aprovar el passat 23 de desembre i vol potenciar el lloguer assequible i, regular el mercat de l’habitatge.
Creus que afectarà aquesta situació que estem vivint en
aquest moment en el tema immobiliari?
En aquest moment estem en una situació d’excepcionalitat
com mai coneguda en el nostre país degut a una pandèmia
internacional produïda per la Covid-19. Aquesta situació
malauradament afectarà a tots els sectors a curt i a mig termini.
Mirarem d’estar a l’altura de la situació per tal de poder donar
un bon servei i assessorament als nostres clients i amics en
aquests moments difícils.		
		Pia Prat Jorba @PiaPrat

Mentre els polítics estan a la grenya per gairebé tot (el darrer episodi local sembla ser per qui ha de pagar el conserge de l’escola de l’Ateneu) no sembla que es preocupin gaire dels avis i els discapacitats intel·lectuals. Els que tenien “tanda” per entrar en alguna “residència”
no saben quan i com podran fer-ho. Degut a la situació i els problemes derivats del Coronavirus, no sembla haver-hi ha un pla. Moltes
persones necessiten atencions que no es poden donar a les cases. Són dependents i no tenen altre lloc per viure amb la cura que els pertoca. La ciutadania no li importa de qui és la competència administrativa, però exigeixen que se’ls tracti com correspon. I si calen nous
protocols, tant d’ordre sanitari com estructurals, que es facin. Tothom entén que aquesta epidèmia s’ha acarnissat en aquests segments
de la societat, però les residències són “la seva llar” i han de tornar a funcionar amb seguretat i regularitat. Els centres han de poder fer
noves admissions sense haver d’esperar a saber “què s’ha de fer” a partir d’ara i qui ho ha de pagar. Les autoritats no poden “oblidar-se”
d’aquests col·lectius.
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