
DIMECRES ES VA DECLARAR  UN INCENDI A LA PLANTA DE RECICLATGE

La federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada 
presentarà un projecte a la ge-
neralitat perquè la festa major 
igualadina sigui declarada 
Festa Tradicional d’Interès 
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La FESTHI demanarà 
declarar la Festa Major 
com a Festa Tradicional 
d’Interès Nacional

L’Ajuntament de Masquefa vol fer pública la seva indignació davant del que considera un 
nou cas d’irresponsabilitat per part dels organismes gestors de l’abocador de Can Mata /Foto: Bombers.

General.
Al document s’hi han adherit 
moltes de les entitats iguala-
dines i està obert a aquelles 
que vulguin afegir-s’hi.
    Pàgina 9

Cap de 
setmana de 
Festes Majors: 
Capellades, els 
Prats de Rei, 
Argençola, 
Bellprat, Santa 
Maria de 
Miralles

 Pàgines 14 a 26

Masquefa reclama més mesures de 
control a l’abocador de Can Mata

    Pàgina 12

L’Ajuntament exigeix 
responsabilitats per l’in-
cendi de Can Mata i vol 
fer evident la seva inde-
fensió davant d’aquest 
incident del qual Mas-
quefa n’és un dels princi-
pals perjudicats.

El consistori ha requerit 
a l’Agència de Residus 
de Catalunya, a l’Ajun-
tament dels Hostalets 
de Pierola i al Consorci 
Ecoparc4 que assumeixi 
les seves responsabilitats 
i actuï en conseqüència 
per garantir la salut i el 
benestar dels veïns de 
Masquefa i minimitzar al 
màxim la contaminació.
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L’EDITORIAL

Com s’expliquen les coses
Aquesta setmana hem conegut que l’atur ano-

ienc baixava. Però aquesta dada, que hauria 
de ser una alegria, queda enterbolida pels 
dubtes. La temporalitat i la qualitat de les 

feines fa que tothom entengui que encara s’està molt 
lluny de tenir resolt el problema de l’ocupació.
El mateix sentiment per les llargues cues a l’aeroport. El 
fet que això passi ara -i no-
més a Barcelona- ha gene-
rat que algú insinuï que és 
culpa dels catalans. I altres, 
en canvi, hi veuen una mà 
tèrbola. Tenir uns treba-
lladors estressats i mal pa-
gats a Barcelona, mentre la 
concessionària Eulen gua-
nya els diners a cabassa-
des, no és motiu per treure 
pit. I voler comparar-los amb treballadors d’altres llocs, 
és una manera de faltar a la veritat.  
Està malament voler manipular la massa. I fer eslò-
gans com “el turisme ens beneficia a tots”. Certament 
és bo que entrin moltes divises a una Espanya que no té 
molt a vendre. Però no ha d’estranyar que els ciutadans, 
que són els que voten, triïn els seus representants entre 
els que intenten protegir els seus interessos. I no se li 
pot recriminar que hi hagi qui vulgui defensar els seus 

drets, si no viu del turisme i només en pateix les conse-
qüències negatives.
Afortunadament hi ha paraules per a quasi tot. També 
aquella que identifica els que sacrifiquen la seva persona 
física i han de vendre la seva essència. Aquella que quan 
es refereix a sexe, se’n diu prostitució i esclavatge quan 
afecta a col·lectius. I d’això no se’n pot dir una opció 

lliure. 
La que sí ha exercit 
Marc Castells, alcalde 
d’Igualada, dient “Faré 
tot el possible per tal 
que a Igualada es pu-
gui votar l’1-O”. Alguns 
li retreuen que vol fer 
‘campanya’, però s’ha 
d’agrair que es mani-
festi en moment d’in-

certeses. Que hi hagi referèndum o no, segurament 
no dependrà de la seva voluntat. Però explicar que no 
li importen les conseqüències de les seves accions, ni 
arriscar el seu patrimoni, és una manifestació valenta.  
Voldríem que es retornés el significat de les paraules i 
s’allunyés l’engany partidista. Voldríem que desapare-
guessin els subterfugis enganyosos, perquè una societat 
transparent és la millor garantia perquè tothom pugui 
entendre i interpretar el què passa. 

No ha d’estranyar que els 
ciutadans triïn els seus 

representants entre els que 
protegeixen els seus interessos
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#latevaveu

El Tribunal Constitucional, reunit 
d’urgència i en un ple que no va du-
rar ni tres quarts d’hora, va decidir 
per unanimitat “admetre a tràmit el 
recurs d’inconstitucionalitat en con-
tra de la reforma del reglament del 
Parlament”. Suspèn així de manera 
cautelar l’article 135.2, que havia de 
permetre la tramitació de les lleis de 
desconnexió per lectura única en 
un sol dia, sense debat ni esmenes. 
A més, “ordena al Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que adverteixi per carta, en mà, tant 
la presidenta del Parlament com la 
mesa, el secretari general de la cam-
bra, Xavier Muro, i el lletrat major, 
Antoni Bayona, que poden tenir res-
ponsabilitats penals per desobedièn-
cia si no acaten la suspensió.”

Gabriel Rufán, diputat d’ERC a 
Corts, va dir “és dramàticament 
normal que el president del Govern 
central, Mariano Rajoy, amenaci o 
posi l’Estat en contra del que la gent 
vota a Catalunya perquè segueix 
guanyant eleccions”. En aquest sen-
tit, ha defensat que “el procediment 
de lectura única està al Congrés i 
en 14 parlaments de diferents co-
munitats autònomes”, per afegir “la 
suspensió cautelar de la reforma és 
perquè el TC té un problema amb 
el Parlament de Catalunya, cosa que 
no em sorprèn perquè està presidit 
per un exmilitant del PP.”

Jordi Turull, conseller de Presi-
dència, ha dit “el TC, igual que fa 
el Consell d’Estat, decora jurídica-
ment decisions polítiques. Podria 
tenir la seu a La Moncloa.” Per con-
tinuar “El recurs ens ve a dir que els 
catalans no som iguals davant la llei 
respecte de l’Estat. És una indecèn-
cia política i jurídica la persecució 
preventiva i ideològica a que se’ns 
està sotmetent.”

Josep Jover, advocat ha estat con-
tractat pe ERC amb l’objectiu de 

portar al Tribunal de Justícia de la 
UE la defensa dels drets fonamentals 
dels catalans “Les darreres actuaci-
ons policials, la manca de respecte 
democràtic i els atacs a la llibertat 
d’expressió han estat els detonants 
d’aquesta decisió, que pretén dispo-
sar de les màximes eines poder de-
fensar els drets de la ciutadania de 
Catalunya.”

Cristina Narbona, presidenta del 
PSOE ha declarat “l’1-O hi haurà 
alguna mena de votació. Hi haurà 
paperetes i urnes, però serà un mer 
i simple recompte sense cap valor ju-
rídic”, i ha demanat als catalans, i en 
especial a ‘Podemos’ i els  ‘comuns’, 
que “no legitimin amb la seva parti-
cipació un simulacre que sols gene-
rarà més frustració”. 

Carles Recio, funcionari encarregat 
de la direcció de l’arxiu provincial,  
ha estat apartat del servei per la Di-
putació de València després d’obrir-li 
un expedient “per absències del seu 
lloc de treball durant 10 anys” i a qui 
s’acomiada ara per una falta molt 
greu i una altra de greu, després des 
del 2006 que va accedir al càrrec, no-
més anava a fitxar i marxava.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Jordi Cuadras  
@jordicuadras

Nou logo del Teatre Municipal. Doncs no sé si 
calia canviar-lo... 

Ajuntament Igualada
 @ajigualada 

Aquest estiu, al Museu de la Pell, podeu 
conèixer l’obra pictòrica d’Amadeu

 Font i Bernades

Casal Popular Igd 
@El_Foment 

Ja tenim la Festa Major a tocar! Vivim-la! 
Participem-la! Som gent de festa,

lluita i compromís!

FESTHI 
@FESTHIgualada

Impulsem la Candidatura de la Festa Major 
d’Igualada com a Festa Tradicional 

d’Interès Nacional!

Joan Domingo 
@joan_do

Només falten 15 dies per la tronada d’Igualada! 
Això ja s’acosta!! #fmigd #igdfesteja

Cultura Igualada
@culturaigualada

Programa #fmigd està arribant a les llars 
d’#Igualada També el trobareu a @ajigualada i 
#biblioigualada Tenim programa de mà si ho 

preferiu

iaia Toneta 
@Iaia_Toneta

Un cel així tot l’estiu. On s’ha de signar? 

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat

Nou pas a nivell elevat i arranjament de 
voreres a la carretera de Manresa #millores 

#Òdena

Ball de Sant Miquel
 @BallSantMiquel 

Un altre any tornem a participar a la Festa 
Major de Sant Bartomeu d’#Igualada. Alça 

alça Llucifer, que avui farem 
grossa festa! #fmigd

Marc Castells 
@marccastells

Ja es dibuixa el mirador de l’Anella Verda de 
les Guixeres que està en obres i que podrem 

veure a la tardor acabat.



U n cop arribats a aquesta època de 
l’any, ens delim per descansar. Si 
més no, això és el que sentim a 
dir arreu. Les vacances s’esperen 

amb una càrrega d’esperança en les seves pos-
sibilitats que amenaça amb fer-les fracassar 
abans encara que hagin començat.
Entrar en «mode descans» és menys senzill 
del que aparenta. Desconnectar del ritme, la 
inèrcia, la preocupació, etc. demana més vo-
luntat de la que pensem. De vegades, fins i tot 
una càrrega d’humilitat per a confiar en què, 
mentre desapareixem de certes coses, no hi 
haurà cap daltabaix. Veritat que això va a ta-
rannàs, i també hi ha qui és beneït amb el do 
de saber canviar de xip amb més rapidesa.
Tanmateix, el descans és molt més que des-
connectar o evadir-se. Essent tots dos, ingre-
dients que contribueixen al descans, aquest 
–tal com passa amb la son– aspira a ser repa-
rador. I això, la mera evasió no ho pot.
Propiciar les accions (o inaccions), els ambi-
ents, les condicions que vehiculen un veri-
table descans, de vegades és més feixuc que, 
simplement, planificar alguna cosa que ens 
ajudi a desconnectar. La desconnexió té les 
seves virtuts, i és que ens ajuda a prendre dis-
tància –física, mental i afectiva– d’una reali-
tat. Guanyada aquesta distància, cal encarar 
allò que ens nodrirà, que refarà els nostres 
dipòsits d’alegria, d’esperança, de creativitat, 
de tenacitat, de fortalesa… Fins i tot el dolce 
far niente té molt a veure amb aquesta dinà-
mica de descans reparador quan es dona en 
la seva versió més contemplativa. Un retorn a 
percebre la vida.
Quan les nostres vacances –o els nostres 

temps d’oci més quotidians– només s’omplen 
a força de dinàmiques d’evasió, el seu efecte 
benèfic és de curt recorregut. No farà falta 
massa cosa per a què, reincorporats a la quo-
tidianitat, tornem a sentir que ens falta corda. 
El veritable descans, en canvi, pacifica, per-
met recobrar lucidesa, genera força i desperta 
creativitat.
Les vacances són també un temps que afavo-
reix una flexibilitat a l’hora de respondre a les 
invitacions que la vida ens regala. De tant en 
tant apareixen el que anomeno «trapezis de 
descans»: situacions no programades que cal 
agafar al vol o es malmeten. És una retrobada 
gustosa amb la part més espontània de la vida 
que, tot sovint, arriba carregada de beneficis. 
De vegades, hem programat tant el temps de 
descans, que ens exigim un ritme equivalent a 
l’ordinari. Deixar que ens passi la vida, forma 
part de les vacances. Escoltar el que el cos o 
l’ànima ens demanen en un moment donat i 
donar-los-ho, és part d’aquest descans rege-
nerador.

D’aquí que aquests moments siguin, d’alguna 
manera, un temps de trobada; o millor enca-
ra, de re-trobada. Retrobada amb nosaltres 
mateixos, amb el nostre ésser, amb els nostres 
sentiments, amb el nostre cos, amb el nostre 
interior, amb esperances i somnis, amb apre-
nentatges… Retrobada amb el sentit o el sen-
se sentit de la vida, amb els projectes, amb la 
realitat. Retrobada també amb altres, amb els 
qui estimem o trobem a faltar, amb els qui fa 
molt que no podem compartir una estona as-
sossegada, amb qui acaba d’arribar a la nostra 
vida i desitgem explorar-ne la relació. Retro-
bada també amb les circumstàncies que con-
formen la nostra vida quotidiana, les nostres 
dedicacions, els nostres hàbits.
Si l’inici del descans passa per «no pensar en 
res», l’efecte del descans reparador és podem 
tornar a pensar sobre les coses des d’una altra 
col·locació, amb un altre to i una altra pers-
pectiva. Desconnectem per a, després, ser 
capaços de re-connectar-nos a fons amb la 
vida veritable.  
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NATÀLIA PLÀ, Assessora i acompanyant filosòfica Evasió o descans

#L’enquesta de la setmana

Estàs a favor de la instal·lació d’un 
hipermercat Bon Preu Esclat a l’antiga 
Vives Vidal?

 Sí 79%  No 21%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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LA FESTHI

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada ha elabo-
rat un projecte per presentar la candidatura de la Festa Major com 
a Festa Tradicional d’Interès Nacional.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

LA HISTÒRIA NO ES 
POT REESCRIURE
Josep Elias i Farré

Voldria recordar que, en els anys sei-
xanta, Igualada i Catalunya es van 
veure envaïdes per una munió de 
persones que va venir, de les seves 
llunyanes terres. Era gent que busca-
va subsistir i cercava un treball. Fou 
el temps de la immigració massiva. 
Això feu que l’habitatge es convertís 
en un gran problema.
Jo vaig veure famílies que vivien - re-
llogades -  en pisos no massa espaio-
sos; altres que habitaven en magat-
zems, i fins i tot, unes que malvivien 
en un pou, i unes altres que ocupa-
ren unes coves, camí dels “Moletons”, 
sense cap mena de servei...
L’Obra Sindical del Hogar va facili-
tar la construcció d’habitatges, que 
ocuparen famílies econòmicament 
dèbils. Així sorgiren els 420 pisos del 
Barri de Montserrat, que construí, 
després, uns altres blocs més, i facilità 
a particulars la construcció d’estatges 
protegits.
L’Església també contribuí a dismi-
nuir el dèficit, amb les cooperatives 
de Sant Bartomeu i Verge de la Pietat, 
fent pisos a Igualada, Santa Margari-
da de Montbui i Òdena (Recordeu els 
anomenats “Pisos de Mn. Còdol”)
En canvi, els governs democràtics no 
s’han preocupat, gens ni mica, pel 
problema de l’habitatge, i van tolerar 
hipoteques abusives, que han com-
portat dolorosos desnonaments, i 
deixaren que els especuladors forges-
sin l’anomenada bombolla immobili-
ària.
Es poden haver tret unes plaques... 
però en les escriptures, i en el Re-

gistre de la Propietat, continuarà fi-
gurant-hi l’Obra Sindical del Hogar, 
com promotora d’aquelles cases, que 
donaren aixopluc a molta gent, que 
veié solucionat un greu problema.
La història, no es pot reescriure. No 
es pot modificar. Les coses passen 
com passen, ens agradin o no. 

UNA TEMPORADA 
DIFÍCIL
Teresa Rico

Difícil ha estat la temporada del Club 
Natació Igualada aquest 2016/17, 
molt més del que a priori es preveia 
l’estiu passat quan van deixar la Junta 
alguns del membres de la mateixa i el 
gerent del club. La situació econòmi-
ca de l’entitat i la seva gestió han estat 
del tot caòtica durant l’any.
El Club Natació Igualada es mereix 
tota la il·lusió i les ganes de treballar 
que puguin dedicar els membres de 
la Junta Gestora nomenada el passat 
31 de juliol. De la mateixa forma es 
mereix i necessitarà de tot el vostre 
ajut i tota la vostra col·laboració per 
tirar endavant l’entitat. El Club és un 
referent a tota la comarca com a club 
de natació i waterpolo, a més d’altres 
activitats esportives com l’excursio-
nisme i la natació màster.
Difícil ha estat portar endavant la 
temporada, però si aquesta s’ha po-
gut finalitzar ha estat pel compromís 
de tots els nostres entrenadors, qui 
sovint han hagut de patir les dificul-
tats econòmiques d’aquests moments. 
La seva situació s’ha de regularitzar 
l’abans possible si volem comptar 
amb tots ells per engegar la nova tem-
porada.

Els èxits de tots els nostres esportistes 
demostren el bon treball fet, la feina 
de les direccions tècniques, tant de 
waterpolo com de natació, i de tots els 
tècnics que estan el dia a dia a peu de 
piscina amb els esportistes, i que els 
acompanyen als seus compromisos 
dins la competició catalana, espanyo-
la o europea. Gràcies a tots, Albert, 
Eloi, David, Berta, Cristian i Mar.
LLARGA
Llarga ha estat la temporada pels es-
portistes del club, alguns d’ells encara 
amb competicions. Hem tingut espor-
tistes a competicions estatals i a com-
peticions europees. També hem tingut 
una bona base de nois nous que volen 
estar al nostre club i que tenen com 
a referència els més grans per mar-
car-se objectius de cara al proper se-
tembre. Tots ells es mereixen el nostre 
aplaudiment, des del més petit al més 
gran, per l’esforç i la il·lusió manifesta 
durant tot aquest 2016/17. Després de 
les vacances voldríem comptar amb 
tots vosaltres, per a fer equip, gaudir 
de les activitats esportives i portar a 
tot arreu el nom del club.
IL·LUSIÓ i COMPROMÍS
Il·lusió és el que tots hem de posar-hi. 
Compromís és el que necessitarem 
de tots vosaltres i el que els tècnics i 
els nedadors ens demanaran. El com-
promís haurà de ser també de les en-
titats, principalment de l’Ajuntament 
d’Igualada i de la Federació.
GRÀCIES
Gràcies és el que em queda per do-
nar com a Teresa Rico, membre de la 
dimitida Junta del CNI, a tots els que 
ens heu ajudat aquest llarg any. Als 
socis i sponsors pel seu ajut econòmic 
i el vot de confiança. Als tècnics per 
tot l’esforç que han fet i sense el qual 
no estaríem parlant a dia d’avui del 

Club Natació Igualada i pel seu gran 
compromís encapçalant els nostres 
equips. Als pares pel seu important 
suport a les competicions dels nos-
tres fills, especialment a Antonio Va-
rea, Xavi Tort i Cèlia Corrons per les 
hores perdudes en reunions intentant 
veure on podíem ajudar i com encarar 
el relleu al capdavant del club. A tots 
els membres de waterpolo que també
ens han ajudat i que també posen 
il·lusió al projecte. A tots els treba-
lladors del Patronat i de l’empresa de 
socorrisme de Les Comes pel seu ajut 
en les competicions, en especial al Sr. 
Albert Tarrida qui ens va atendre i al 
Sr. Joan Romeu que sempre han recol-
zat els nostres tècnics i esportistes per 
desenvolupar l’activitat a les instal·la-
cions municipals. Gràcies per suposat 
a la regidora d’esports Rosa M. Plassa 
i al Sr. Alcalde, Marc Castells. De ben 
segur que necessitarem de vosaltres.
Gràcies també a tots els membres de 
Junta pel seu treball. Ara s’ha de do-
nar pas a noves cares, a més capacitat 
de treball. El club s’ho mereix i ho ne-
cessita.
Els moments no són fàcils i s’ha de 
negociar un important deute finan-
cer, però esperem aconseguir unificar 
els esforços de tothom per tirar enda-
vant.
Un dels treballs principals és mantenir 
el club com a referent pels esportistes 
d’èlit que tenim, molts en seguiment 
per part de la Federació Catalana de 
Natació i l’Espanyola, i que també es 
pugui conformar un club amb una 
àmplia base d’esportistes joves i pe-
tits amb noves incorporacions al club. 
Això serà feina de tots, recolzant els 
entrenadors i els esportistes.
TOTS hi compten!
ACTIVA’T al CNI! TOTS SOM CNI!
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 Barcelona, 7 d’agost 
de 2017. Incorpora, el pro-
grama d’inserció laboral 
de l’Obra Social ”la Caixa”, 
ha facilitat 40.685 llocs de 
treball a persones en situ-
ació o risc d’exclusió soci-
al en els primers deu anys 
de trajectòria del projecte 
a Catalunya. 

Jaume Giró, director 
general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, des-
taca sobre el programa, 
l’inici del qual es remunta 
a l’any 2006: «Fa deu anys 
que Incorpora uneix les 
mans de moltes persones 
per ajudar-ne d’altres, per 
incorporar-les al mercat 
laboral. Des de l’Obra So-
cial ”la Caixa”, hem volgut 
celebrar d’una manera es-
pecial la primera dècada 
de trajectòria amb aquest 
reconeixement als qui fan 
possible l’èxit del progra-
ma: les persones ateses, 
les empreses, les entitats 
socials, els tècnics que 
treballen en aquestes en-
titats i els diversos agents 
del territori que hi col-
laboren. És el reconeixe-
ment a unes esperances 
compartides.»

El 2016, Incorpora va 
promoure la contractació 
de 9.349 persones en situ-
ació de vulnerabilitat a 
Catalunya. D’aquestes, 
un 52 % han estat dones, i 

deu anys, han col·laborat 
amb Incorpora 10.517 em-
preses catalanes, compro-
meses amb aquest projecte 
de responsabilitat social. 
El treball en xarxa entre 
el sector empresarial i el 
social és possible gràcies 
a 118 entitats, que són les 
encarregades de desenvo-
lupar el projecte a tot el 
territori a través de 257 
tècnics d’inserció laboral. 

Incorpora celebra, tam-
bé, deu anys a Barcelona, 
on ha facilitat 27.710 con-
tractacions, amb el suport 
de 6.640 empreses, 194 tèc-
nics i 85 entitats socials. 

ELS TÈCNICS D’INSERCIÓ, 
UNA FIGURA CLAU

Una de les claus del 
programa Incorpora és 
que aborda la inclusió 
sociolaboral des d’una 
perspectiva innovadora, 
transversal i integral. Els 
tècnics d’inserció laboral 
hi tenen un paper fona-
mental perquè estableixen 
un pont entre les necessi-
tats de les empreses i els 
suports que requereixen 
les persones, i alhora ofe-
reixen formació, acompa-

nyament i seguiment labo-
ral a la persona inserida. 
Es tracta de crear un clima 
d’entesa entre totes dues 
parts, que es tradueixi en 
oportunitats per a les per-
sones amb més dificultats 
en la cerca d’una feina. 

Bernardo Muñoz, tèc-
nic del programa Incorpora 
de ”la Caixa” de la Funda-
ció Privada El Molí d’en 
Puigvert, especifica: «La 
base de la nostra feina és 
un seguiment eficient, poc 
invasiu i personalitzat. 
Fem pedagogia perquè les 
empreses entenguin la in-
serció com un acte de res-
ponsabilitat social, però 
també com una forma 
eficaç de cobrir un lloc de 
treball amb una persona 
motivada i preparada.» 
Roser Masjuan, tècnica 
d’autoocupació del progra-
ma, de la Fundació de l’Es-
perança, afegeix: «La feina 
és enriquidora, emotiva i 
té una immensa implicació 
i dedicació. En el cas dels 
punts d’autoocupació, te-
nen molt clara la seva idea 
de negoci, però emprendre 
és molt més i per a aquestes 
persones som un referent, 

de manera que establim 
una relació basada en la 
confiança i l’esforç mutus.» 

Salvador Chamizo, 
de Decotec, empresa col-
laboradora d’Incorpo-
ra Barcelona, assegura: 
«L’acompanyament que 
rebem és imprescindi-
ble perquè dona molta 
tranquil·litat saber que si 
passa qualsevol cosa po-
dem parlar amb el tècnic. 
El suport de l’entitat és 
molt important ja que hi 
ha coses que desconeixem 
del col·lectiu de persones 
amb discapacitat i ells ens 
ajuden molt.»

RECONEIXEMENTS  
INCORPORA AL COMPROMÍS 
EN LA INCLUSIÓ LABORAL

En el marc de la cele-
bració dels deu primers 
anys del projecte de l’Obra 
Social ”la Caixa”, es va 
celebrar un acte a Caixa-
Forum Barcelona que va 
reconèixer totes les empre-
ses, organitzacions i insti-
tucions que formen part de 
l’àmplia xarxa Incorpora i 
que contribueixen a cons-
truir una societat més jus-
ta, solidària i cohesionada. 

Els reconeixements es 
divideixen en les categori-
es següents:
◗ Empresa degana vincula-
da al programa Incorpora.
◗ Empresa que ha destacat 
pel seu alt nivell d’inser-
cions durant aquests deu 
anys. 
◗ Empresa implicada, es-
pecialment, en la millora 
de l’ocupabilitat de les per-
sones usuàries del progra-
ma Incorpora.
◗ Emprenedor Incorpora 
(Autoocupació Incorpora).
◗ Reconeixement especial 
(persona o organització 
que ha col·laborat especi-
alment amb el programa 
Incorpora).

L’acte va ser presen-
tat per la periodista Lídia 
Heredia. També hi van as-
sistir, i van ser  els encar-
regats de lliurar els reco-
neixements, Mercè Conesa, 
presidenta de la Diputació 
de Barcelona; Jaume Giró, 
director general de la Fun-
dació Bancària ”la Caixa”; 
Jordi Nicolau, director 
territorial de CaixaBank a 
Barcelona, i Jaume Masa-
na, director territorial de 
CaixaBank a Catalunya.

Premsa Comarcal

el 48 %, homes. Pel que fa 
als col·lectius, el 27 % cor-
responen a persones amb 
alguna discapacitat, i el 73 
%, a persones en situació 
o risc d’exclusió social. El 
programa es dirigeix espe-
cialment a persones amb 
discapacitat, aturats de 
llarga durada, joves amb 
dificultats per accedir a 
una feina, exreclusos, víc-
times de violència de gè-
nere i immigrants, entre 
altres col·lectius. 

Juan Carlos Quintana, 
persona amb discapacitat 
que ha seguit un itinerari 
d’inserció laboral a través 
del programa Incorpora, 
explica: «Feia temps que 
buscava feina, però tenia 
dificultats per aprendre o 
mantenir converses. Però 
a Incorpora des del princi-
pi em van fer un seguiment 
i ara fa nou anys que tre-
ballo a Decotec. Em sento 
cent per cent més indepen-
dent i visc sol i tranquil. A 
més, soc responsable per 
complir amb la feina, i els 
que m’envolten m’entenen 
i m’estimen, i això és molt 
important per a mi.» 

D’altra banda, Fausto 
Luna i Nuria Citoula van 
iniciar el seu itinerari In-
corpora amb una dificultat 
principal per trobar feina: 
la seva joventut i la seva si-
tuació d’exclusió finance-
ra. «Des que vam idear la 
nostra pastisseria artesa-
na i ecològica Uay Balam 
fins que la vam inaugurar 
va passar un any i mig, en 
què vam poder disposar de 
l’ajuda del servei d’autoo-
cupació de la Fundació de 
l’Esperança i MicroBank. 
L’entitat ens va assessorar 
de manera personalitzada 
per fer el pla d’empresa, i 
ara la nostra vida ha can-
viat del tot perquè hem fet 
realitat la nostra empresa 
i cada dia ens aixequem 
pensant com podem mi-
llorar-la per fer-la créixer.» 

En aquests primers 

❱ Incorpora és el programa d’inserció laboral que possibilita 
l’accés al mercat de treball a persones en situació o risc d’exclusió 
social. En els seus primers deu anys de trajectòria, el projecte 
ha promogut 40.685 contractacions a Catalunya, gràcies a la 
col·laboració de 10.517 empreses i 257 tècnics d’inserció de  
118 entitats socials. El 2016, es van facilitar 9.349 llocs de treball.

❱ Incorpora va celebrar el seu desè aniversari amb un acte  
especial a CaixaForum Barcelona, en el qual va reconèixer  
les empreses, organitzacions i institucions que, amb el seu  
compromís i la seva complicitat, han fet possible aquesta  
iniciativa que lluita contra l’exclusió social i promou  
l’autonomia de les persones.

L’Obra Social ”la Caixa” ha facilitat més de 40.000 
llocs de treball a persones en risc d’exclusió en els  
primers deu anys del programa Incorpora a Catalunya

❱ Des del 2006,  
Incorpora promou 
la contractació  
de col·lectius amb 
dificultats especials 
per trobar feina, 
com ara persones 
amb discapacitat, 
aturats de llarga 
durada, joves en 
situació de vulne-
rabilitat, exreclu-
sos i víctimes de 
violència de gènere, 
entre altres.

Un moment de la celebració del X aniversari del programa Incorpora de la Caixa a CaixaForum Barcelona.
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Espanya fa molt de 
temps que s’ha des-
connectat Catalunya. 
Tant els fa què fem, 

què pensem o què volem, ells 
van sempre a la seva. No és úni-
cament que el sistema “demo-

cràtic” espanyol, als catalans ens condemna a 
ser sempre una minoria dins l’Estat, és també el 
menyspreu absolut a la nostra llengua, les nos-
tres institucions i els nostres drets ciutadans. 
És tan fonda la rasa que el PP i el PSOE han 
obert entre Catalunya i Espanya, que aques-
ta mateixa setmana l’ínclit Mariano Rajoy feia 
unes declaracions a Palma de Mallorca -després 
d’entrevistar-se amb el Borbó- on anunciava 
que “visitaré Cataluña. Hago muchos viajes al 
extranjero” (sic).
Diu la dita que “quan ets governat per gent que 
no entén el teu idioma és que estàs colonit-
zat”. En el cas de l’actual estat espanyol no és 
únicament que no entenguin -ni respectin- la 
nostra llengua (tot i que segons la Constitución 
Española el català és una llengua pròpia d’Es-
panya) sinó que es neguen fins i tot a conèixer 
què passa a Catalunya. I quan s’ho miren és jus-
tament per tergiversar-ho. Només cal veure el 
tractament informatiu “espanyol” a la vaga dels 
agents de seguretat de l’aeroport de Barcelona. 
Ningú no ha dit que més de dues mil persones 
han perdut els vols contractats -i pagats- però 
en canvi no deixen de parlar d’una manifesta-
ció de joves d’Arran com “otro ataque al turismo 
español”. La manifestació va tenir lloc el 20 de 
juliol i encara ara, a TVE en parlen a tots els 
informatius internacionals.

El que està passant a l’aeroport de Barcelona és 
molt greu. I no és la primera vegada que la po-
lítica laboral d’Aena -i les seves subcontracta-
des- posa en risc la seguretat aèria a Catalunya. 
Recordo ara mateix en temps del tripartit una 
invasió de les pistes que es va saldar sense cap 
mena de conseqüència penal ni econòmica per 
als infractors. Els viatgers, en general, el que 
volen és seguretat i tranquil·litat. Avui per avui 
això no és possible de fer-ho des de l’aeroport de 
Barcelona perquè hi vagis a l’hora que hi vagis, 
hauràs d’esperar més de vint minuts per passar 
el control de passaports. Dic vint minuts per-
què és el temps màxim estipulat en el contracte 
entre Aena i Eulen i que és evident que Aena no 
obliga a complir. “Los catalanes que se j....” deu 
dir el director general de la companyia. I si no 
ho diu, des de fa tres setmanes, deixa que passi.
Aquest passotisme institucional envers els drets 
dels ciutadans -vulguin o no la independèn-
cia- contrasta molt amb la celeritat amb què 
es reuneix el Consell de Ministres i el Tribunal 
Constitucional cada vegada que el Parlament de 
Catalunya aprova una llei o una resolució.
Espanya fa temps que ens mira com a un cos 
estrany dins de la seva estructura estatal. Per a 
ells ja som estrangers. 

Espanya fa temps que ens mira com a 
un cos estrany dins de la seva estructura 

estatal. Per a ells ja som estrangers

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Per a ells, ja som 
estrangers

Lligar en divendres
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

D ebatia amb un amic 
si era millor sortir 
divendres o dissabte. 
Ell argumentava que 

dissabte hi ha massa gent, grans 
aglomeracions, cues per entrar 
i demanar, i que sembla que tot 
s’hi val. En canvi, el divendres tot 

és més planer, la gent té ganes de desfogar-se de 
la setmana i no espera res més que una bona con-
versa i unes copes. A mida que s’embalava en els 
seus arguments 
em va comentar, 
abaixant el to de 
veu perquè unes 
noies joves, de 
trenta i pocs 
anys, no l’escol-
tessin, que el di-
vendres sortien 
grups de dones 
més o menys 
agrupades per 
gremis: compa-
nyes de feina, 
grups de Ioga 
o de runing, 
mares d’esco-
la que queden 
per whatsapp o 
antigues com-
panyes de colla 
que volen re-
viure la follia 
de la joventut. 
Heus ací que 
l’argument de-
finitiu era la nombrosa presència femenina i el 
bon rotllo que es respirava quan les persones ens 
adotzenem en grups més homogenis. Deia que 
havia aconseguit moltes més cites els divendres 
que quan sortia el dissabte ja que llavors les no-
ies anaven amb colles mixtes on la competència 

masculina era una barrera. Em va picar l’ullet i va 
fer una glopada de vi, sense deixar d’esguardar la 
clientela del bar. 
Li vaig comentar que el divendres era antigament 
el dia de Venus, deessa de l’amor i  la bellesa que 
els nòrdics anomenaven Freia. I que per això els 
alemanys del divendres en diuen Freitag o els an-
glesos Friday (dia de Freyja). I que probablement 
era per això que li era més fàcil entaular conver-
sa amb les dones. Estaven més receptives perquè 
des de bell antuvi –amb ell no emprava aquests 

termes tan pas-
sats de moda- el 
divendres era el 
seu dia, i també 
el dia de l’amor. 
Els antics eren 
una gent que 
havien observat 
la realitat i l’ha-
vien modelat en 
base a unes pau-
tes que havien 
descobert en els 
cicles mil·lena-
ris de la natura 
i el moviment 
de les estrelles. 
Eren pragmà-
tics i empírics, 
sense perdre de 
vista un sen-
tit innat (o per 
necessitat) de 
transcendència 
espiritual i de 
connexió divina 

amb el món, amb el tot. I que les hores de cada 
dia duraven en funció de la llum i foscor solar, no 
com ara que per extreure el major rendiment del 
treball duren igual a l’estiu que a l’hivern. El meu 
argument històric i astrològic no el va convèncer. 
I ens vam posar a parlar de Neymar. 

JAUME SINGLA, 
@jaumesingla
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REDACCIÓ / LA VEU 

Catalunya ha registrat 
un descens de l’atur 
registrat de 4.075 per-

sones el mes de juliol (-1%), el 
que deixa el nombre de perso-
nes en atur en 387.313. En ter-
mes interanuals, la baixada de 
l’atur registrat a Catalunya és 
de 53.703 persones (-12,2%).
Cal remuntar-se a l’octubre 
de 2008 per trobar una xifra 
de persones en atur més baix 
(377.999 persones). I aquest 
és el 49è mes consecutiu que 
l’atur interanual baixa, en con-
cret des de juliol de 2013.
El nombre de persones afilia-
des a la Seguretat Social ha pu-
jat 23.953 (+0,7%), el que im-
plica que ara hi ha 3.353.781 
persones afiliades a Catalu-
nya. En termes interanuals, 
s’ha produït un increment de 
131.137 persones, el que signi-
fica un augment del 3,9%.  

Dades de l’atur registrat del 
mes de juliol de 2017
El nombre de persones en 
atur registrades a les oficines 
de treball de Catalunya s’ha 
situat en 387.313 el mes de 
juliol, el que significa un des-
cens de 4.075 persones (-1%) 
respecte del mes de juny, i 
una baixada de 53.703 perso-
nes (-12,2%) en comparació 
amb el mes de juliol de l’any 
passat.
- Per edats, el nombre de per-
sones en atur menors de 25 
anys ha baixat en 220 (-0,9%), 
situant el nombre total de jo-
ves aturats en 23.679. Pel que 
fa a les persones de 25 anys 
o més, hi ha 3.855 persones 
aturades menys (-1%) que 

el mes anterior, deixant la 
xifra total de desocupats en 
363.634. Interanualment, s’ha 
produït una davallada que 
ha estat, respectivament, de 
2.076 (-8,1%) i 51.627 aturats 
(-12,4%). 
- Per sexes, l’atur ha baixat 
en 3.227 persones en el cas 
dels homes (-1,9%) i en 848 
(-0,4%) en el cas de les dones, 
situant la xifra total d’aturats 
de cada gènere en 166.637 i 
220.676 respectivament. Res-
pecte a l’any anterior, l’atur ha 
baixat en els homes (-30.209 
aturats; -15,3%) i en les dones 
(-23.494 aturades; -9,6%). 
 
- Per sectors, l’atur ha bai-
xat al d’Agricultura (-1,6% i 
138 aturats menys); Serveis 
(-0,7% i 2.005 aturats menys); 
Indústria  (-1,7% i 840 aturats 
menys); Construcció (-1,3% 
i 476 aturats menys), i Sense 
Ocupació Anterior (-2,3% i 
616 aturats menys) Interanu-
alment, l’atur baixa a tots 
els sectors. Serveis (-31.398, 
-10,5%), Construcció 
(-8.897; -19,4%), la Indústria 
(8.699; -15,5%), i Agricultura 
(-1.879; -17,8%). 
- Per demarcacions, l’atur re-
gistrat ha baixat a totes. Res-
pecte al mes anterior, baixa 
en 2.290 (-0,8%) a Barcelo-
na. 648 persones (-1,9%) a 
Girona; 884 persones (-2%), 
a Tarragona; i 253 persones 
(-1,4%), a Lleida.
Interanualment, a Barcelona 
l’atur baixa en 40.087 perso-
nes (-12,1%); a Girona, en 
4.675 persones (-12,3%); a 
Tarragona, en 6.008 persones 
(-12,1%); i a Lleida, en 2.933 
persones (-14,1%).

Descens de l’atur a tot Catalunya aquest mes de juliol

 Augment de la contractació
Pel que fa a la contractació, 
a Catalunya s’han registrat 

315.227 contractes laborals, 
dels quals 34.255 han estat 
indefinits (10,9%) i 280.972, 
temporals (89,1%). Interanu-
alment, la contractació ha 
augmentat un 4,8% (14.375 
contractes més). Indefinits 
(+9,7%; 3.041 contractes més); 
temporals (+4,2%; 11.334 
més). Respecte de la contrac-
tació acumulada fins al juli-
ol, s’incrementa en un 8,7% 
(151.546 contractes més). Per 

tipologia, els indefinits aug-
menten amb més intensitat 
(+10,9%) que els temporals 
(+8,4%).
En el capítol d’afiliacions a 
la Seguretat Social, ha pujat 
23.953 persones (+0,7%) res-
pecte del mes passat, i ha aug-
mentat de 131.137 persones 
(+3,9%) en termes interanuals. 
En aquests moments, hi ha 
3.353.781 persones afiliades a 
la Seguretat Social a Catalunya.

La comarca de l’Anoia segueix la tònica general amb un lleuger descens en el nombre de persones a l’atur

Es busca
Jardiner  responsable 

a jornada complerta (horari flexible) 
en zona El Xaró (LaPobla de Claramunt) 
Preferible vehicle 4 rodes  SS+900€/mes 

Trucar de 8 a 10 del matí  
932916659 Sr Rafel  
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OTGER GABARRÓ / LA VEU 

Khaled Khatib és co-
ordinador del Banc 
de Sang i Teixits de 

Catalunya i des de fa 35 anys, 
treballa en aquest sector de 
la salut. Primer ho va fer 
pel banc de sang de la Creu 
Roja i ara ho fa per aquest 
banc, des del 2006 l’únic 
que hi ha a Catalunya des-
prés d’un procés d’unificació.

Quines actuacions esteu re-
alitzant aquest estiu a la co-
marca de l’Anoia?
Hem estat a Igualada, Vila-
nova del Camí i a la Llacuna, 
i serem a Masquefa. Ara a 
l’agost parem bastant, rebai-
xem el ritme de donacions, 
pel fet que fem una marató 
de sang a finals de setembre. 
Durant la marató fem unes 
600 donacions. El dia 30 de 
setembre fem la marató a 
Igualada.

Com s’afronta la campanya 
d’estiu al Banc de Sang?
Hi ha tres dates crítiques 
des de fa molts anys. L’estiu, 
Setmana Santa i Nadal. En 
aquestes tres dates la gent 
no té l’hàbit de donar sang, 
principalment perquè se’n 
va de vacances. Moltes de les 
recollides que fem de dilluns 
a divendres són a empreses i 
universitats, que llavors es-
tan de vacances i si fa calor 
o fred la gent no dona sang. 
Aquestes són les tres causes 
que fan que les reserves bai-
xin. Al Nadal baixen el 25% i 
a l’estiu el 30%. Els malalts no 
fan vacances i el banc ha de 
garantir el subministrament. 
Això que es diu que a l’estiu 
la tendència és que baixin 
les operacions, no és veritat. 
Des de fa quatre o cinc anys 
les operacions i el consum 
es mantenen. Les donacions 
baixen però el consum, no. 

Què feu per mantenir les do-
nacions a l’estiu?
Fem moltes coses, com anar 
pels càmpings o les plat-
ges. A Manresa, per exem-
ple,  on tenim un banc fix, a 
cada persona que dona sang 
li donem un meló gratuït, 
gentilesa d’una empresa que 
ens els cedeix. Al mes d’agost 
donem mig litre d’orxata, 
també donem coca, entra-
des per les piscines o anem a 
les festes majors dels pobles. 

Khaled Khatib: “Volem que la gent agafi l’hàbit de 
donar sang perquè sigui rutinari”

Quantes donacions es neces-
siten a Catalunya?
L’ideal és que s’hauri-
en de recollir entre 800 
i 1.000 donacions al dia.
Actualment la recollida és 
entre 600 i 700. L’objectiu és 
arribar a l’autosuficiència. 
Com a únic banc de Catalu-
nya necessitem tenir d’estoc a 
les nostres neveres d’11.000 a 
12.000 bosses de sang. Així, 
si hi ha una catàstrofe, hem 
de tenir aquesta quantitat, ja 
que la sang necessita un pro-
cés, que dura un dia. Si tenim 
una catàstrofe avui, i venen 
5.000 persones a donar sang, 
aquesta no servirà fins demà. 
Actualment estem a 8.900 
bosses, amb un dèficit, per 
tant, de 3.000 o 4.000 bosses. 

Quin és el moment de 
l’any amb més demanda?
És al gener, perquè venim 
del Nadal i de Reis, on als 
hospitals no s’opera, només 
les urgències, i els hospitals 
comencen amb un alt ritme 
d’operacions. Si es consu-
meixen mil donacions al dia 
de mitjana, llavors se’n con-
sumeixen aproximadament 
unes 1.200. A mitjans de gener 
comença la campanya de la 
marató de Catalunya. Sempre 
a gener perquè és el mes fort. 
El logo i l’esglògan ens acom-
panyen tot l’any. L’any passat 
aquesta campanya va tenir 
molt èxit, amb una setmana 
vam recollir 11.000 bosses. 

Quina vida útil té la sang?
Nosaltres la sang que do-
nem als hospitals no arriba 
als 20 dies. Quan ens arriba 
al banc de sang la portem a 

una centrifugadora i separa 
els tres components els quals 
componen la sang. Aquests 
són les plaquetes, el compo-
nent més important, el plas-
ma i els glòbuls vermells. Les 
plaquetes caduquen als cinc 
dies, és el component que 
caduca més aviat. El plasma 
als tres anys i els glòbuls ver-
mells als quaranta-dos dies.

Cada component de la sang 
té una funció?
Sí, cada component té unes 
característiques que fa que 
tingui unes determinades 
funcions. Hi ha més deman-
da dels glòbuls vermells. Tots 
aquests components van als 
malalts, però el plasma té un 
component important que 
és la proteïna. Amb la sang 
que traiem, no en tenim su-
ficient i necessitem 30.000 li-
tres de plasma per extreure’n 
els components necessaris. 
A Catalunya i Espanya som 
deficitaris de plasma i l’hem 
de comprar de fora. Al banc 
de sang ens hem proposat 
durant dos anys poder re-
collir 30.000 litres de sang, 
20.000 aquest any i 10.000 
el següent. Si dones plasma, 
cada quinze dies pots do-
nar sang, i en canvi si dones 
sang has d’esperar dos me-
sos per donar sang o plasma.

Quines diferències hi ha en-
tre donar sang i donar plas-
ma, per un donant?
La campanya de donació de 
plasma va començar fa dos 
anys, ja que abans a les uni-
tat mòbils no se’n feien. Les 
donacions de plasma van 
amb cita prèvia. L’únic desa-

vantatge és que és una estona 
més que la donació de sang, 
ja que són uns 40 minuts. Els 
avantatges són unes quants, i 
és  que pots fer vida normal, 
pots desenvolupar les teves 
activitats de forma normal i 
al cap de quinze dies ja pots 
tornar a fer una donació. 

Quines són les mesures 
principals per a poder donar 
sang?
És molt senzill. El més im-
portant, si has passat hepati-
tatis de gran, sigui l’A, B o C, 
no pots donar sang. Si t’has 
fet un tatuatge són quatre 
mesos d’espera, i per un pi-
ercing el mateix. Si has fet un 
viatge a algun país tropical 
d’Àfrica o Sud-Amèrica, tam-
bé són quatre mesos d’espe-
ra. Si prens antibiòtic és una 
setmana després de deixar-lo 
i t’has d’esperar dues setma-
nes després d’una operació al 
dentista. També, has de tenir 
18 anys i un pes superior a 50 
kg, i tenir bona salut. A par-
tir d’aquí, qualsevol persona 
pot ser donant. El professio-
nal del banc de sang et dirà al 
moment si pot o no pot donar 
sang. Després es rep un carnet 
com a donant de sang i una 
anàlisi de sang molt completa. 

Es pot enviar la sang com a 
ajuda humanitària?
No, cada país ha de ser auto-
suficient i ha de servir la sang 
que necessita la seva pobla-
ció. Ara, entre comunitats, a 
Espanya sí que ens ajudem si 
fa falta. L’únic que a vegades 
ens passa és que hi ha paci-
ents d’hospitals que tenen al-
gun anticòs complicat de tro-
bar, però amb la sang hi ha un 
registre mundial. Pots tenir, 
per exemple, el grup 0 amb 
uns anticossos rars. A vega-
des només ho té un de cada 
milió i has d’anar a buscar-lo 
de fora. Fa cinc anys, per 
exemple, vam haver d’anar a 
buscar sang per a una senyo-
ra de Terrassa a Alemanya. 
El seu cas era peculiar per-
què a Espanya hi havia dues 
bosses compatibles a Galícia, 
però la senyora donant tam-
bé s’havia d’operar la setmana 
següent, i així vam començar 
una recerca internacional. 

Com se subvenciona els 
Banc de Sang i Teixits?
Nosaltres som el Banc de Sang 
i Teixits del departament de 

Salut. Som una empresa pú-
blica però els que hi treballem 
no som funcionaris. Ho gesti-
ona un consell d’administra-
ció i aquest consell guia en la 
línia que creu que s’ha de se-
guir. No podem tenir pèrdu-
es, però tampoc guanys. Hem 
de garantir la sang a qualsevol 
persona de Catalunya, sigui 
de la raça o religió que sigui. 

Aquest sempre ha estat 
l’únic banc de sang català?
Personalment porto 35 anys 
treballant en bancs de sang. 
Abans a Catalunya hi havia 50 
bancs de sang. Amb el temps 
eren cinc: el de Sant Pau, 
Bellvitge, Vall d’Hebron, el 
del Clínic i el de la Creu Roja, 
que és on estava jo. A Iguala-
da hi havia un banc de sang 
fix de la Creu Roja a l’hospi-
tal vell. Cada banc tenia les 
seves zones. Al 1986 van fer 
un decret llei que va fer que  
a Catalunya només hi hagués 
un banc. Es van anar fusio-
nant i al 2006 aquesta fusió 
va donar lloc a l’actual Banc 
de sang. Ara anem per zones 
però treballem per un mateix 
banc. Tota la sang de Cata-
lunya passar per Barcelona i 
allà se’n fa el processament. 

En quin nivell de donacions 
es troba Igualada?
A Igualada venim cada mes 
amb la unitat mòbil a Cal 
Font. En l’última recollida 
van venir setanta persones 
a donar sang. La mitjana 
d’Igualada està en les 38/1000 
donacions. Fa dotze anys, 
quan vaig començar, està-
vem al 22/1000. Hem pujat 
bastant i n’estem contents. 
La mitjana de Catalunya és 
del 30/1000, però ara no es 
treballa amb índex, si no per 
necessitats. L’OMS deia que 
es necessitava un índex del 
43/1000, però amb les noves 
tecnologies hospitalàries això 
ha quedat desfassat. Progra-
mem les campanyes segons 
les necessitats del país. Vo-
lem que la gent agafi l’hàbit 
de donar sang perquè sigui 
rutinari. La dona de mitja-
na tres cops l’any, i l’home 
quatre cops. A Catalunya re-
collim 250.000 donacions, 
i d’aquestes només donen 
sang un cop l’any 160.000.
Això vol dir que només que 
aquests donessin un cop 
més a l’any, seríem autosu-
ficients. En això treballem.
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La Federació del Segui-
ci Tradicional Històric 
d’Igualada (FESTHI) 

ha elaborat un projecte per 
presentar la Candidatura 
de la Festa Major d’Iguala-
da perquè no solament si-
gui inclosa en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalu-
nya, sinó també declarada 
Festa Tradicional d’Interès 
Nacional per part del De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Es 
tracta d’una memòria docu-
mentada sobre la història, 
les característiques actuals, 
elements i implantació de la 
festa. El document fa un re-
trat de l’estat actual de la Fes-
ta Major, que inclou els actes 
organitzats des de l’Ajunta-
ment i altres entitats que hi 
participen activament com 
La Coll@nada, Dessota o la 

D’aquesta manera, les enti-
tats que ho vulguin, podran 
signar el document de suport 
a la Candidatura.
De moment ja s’han adherit 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, l’Associació Ge-
gants Vells d’Igualada, l’As-
sociació Juvenil “La Coll@
nada”, el Ball de Bastons 
d’Igualada, el Ball de Cer-
colets d’Igualada, el Ball de 
Pastorets d’Igualada, el Ball 
de Sant Miquel i els Dia-
bles d’Igualada, la Banda de 
Música d’Igualada, la Co-
missió de Reis d’Igualada, 
“Els Voladors” Trabucaires 
d’Igualada, la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, els 
Moixiganguers d’Igualada i 
les Parròquies de Santa Ma-
ria i la Soledat.

Festes locals d’interès naci-
onal
La Generalitat de Catalu-

La FESTHI impulsa la Candidatura de la Festa Major 
d’Igualada com a Festa Tradicional d’Interès Nacional
Han donat suport a la Candidatura entitats com l’Associació Juvenil “La Coll@nada”, l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, la 
Comissió de Reis d’Igualada i els Moixiganguers d’Igualada entre d’altres

nya, a través del Catàleg del 
Patrimoni Festiu, reserva la 
denominació de Festa Tra-
dicional d’Interès Nacional a 
les celebracions recuperades, 
reconstruïdes o de nova cre-
ació, sempre a partir d’uns 
antecedents transmesos de 
generació en generació i 
amb una trajectòria mínima 
de 25 anys de celebracions 
ininterrompudes, que hagin 
assolit caràcter identitari en 
les comunitats que sustenten 
les festes i que tinguin una 
projecció nacional

Ets una entitat i et vols ad-
herir al projecte?
Des de la FESTHI es fa una 
crida a totes les entitats de la 
ciutat a adherir-se a la Can-
didatura. Totes aquelles enti-
tats que ho desitgin, podran 
fer-ho enviant un correu 
electrònic a festhi@festhi.
cat. A partir d’aquí se’ls fa-
cilitarà la memòria del pro-
jecte i el document de suport 
que caldrà que signin.

La FESTHI
La Federació del Seguici Tra-

pròpia FESTHI.
La Federació està gestant 
la presentació de la Candi-
datura de la mà de diverses 
entitats vinculades a la Festa 
Major o al patrimoni de la 
ciutat. Tot i això, la FESTHI 
vol fer partícip del projecte a 
totes les entitats de la ciutat. 

dicional Històric d’Igualada 
(FESTHI) és una organitza-
ció cultural sense ànim de 
lucre constituïda per entitats 
de la ciutat que participen 
activament de la seva tradi-
ció festiva popular.
A dia d’avui la Federació 
aplega més de 300 persones 
pertanyents a les 7 entitats 
amb l’objectiu comú de de-
fensar un model de festa 
patrimonial concret, i espe-
cíficament centrada en el se-
guici tradicional històric de 
la ciutat d’Igualada.

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com

TOYOTA IGUALADA 
BUSCA COMERCIAL VENDES

ventas@anoiaautomocio.toyota.es

Impuls
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- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335



QUAN LA DIMENSIÓ IMPORTA!

El creixement del nombre d’empreses actives a CAT s’accelera els darrers 
3 anys mentre al conjunt Estat mostra un patró de desacceleració.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

El Prat genera la mitad de los beneficios de AENA:  
339 millones €. El beneficio de Barajas: 27 mill. € (Datos 2014)

“Turismo de ESP. El único dato cierto para medir al sector es el gasto 
medio por turista y día, y en euros constantes está como en el 2003.”

CESC ALCARAZ
Economista soci-director FeedBackGround
@cescalcal

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Darrerament estic participant en diferents 
comissions de treball on es debat quines es-
tructures hem de crear per tal de fomentar 
l’emprenedoria i la creació d’empreses. Sen-

se menystenir aquests esforços, personalment considero 
que més que parlar de més empreses, hauríem de focalit-
zar-nos en tenir empreses de major dimensió. 
De les dades del propi Idescat es destaca que el 95% de les 
empreses catalanes tenen menys de 9 empleats i, la com-
parativa amb Alemanya deixa ben clar que té menys em-
preses que el nostre país i en canvi, són més grans i aporten 
més valor 
 

Per tant, volem més empreses?
Amb la nostra experiència per tota mena d’organitzacions 
empresarials ens hem adonat que una empresa que te 500 
treballadors genera, de forma directa i indirecta, un efecte 
econòmic al seu voltant molt superior al que suposen 10 

EDUARD GRAELL
Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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TENDÈNCIES: AUTOEDICIÓ 
empreses de 50 treballadors.
L’explicació és tan senzilla com el fet que l’empresa més gran 
ha hagut de posar en marxa tots i cadascun dels processos 
empresarials per poder arribar a aquesta dimensió. Per po-
sar un exemple, probablement té un bon departament de 
màrqueting que executa les activitats corresponents i que 
també en subcontracta d’altres. Per contra, una empresa 
petita és difícil que pugui desenvolupar aquesta activitat de 
forma potent i li surti a compte de forma clara.
Aquesta major dimensió es pot assolir, ja sigui fent créixer la 
pròpia organització de forma orgànica, ja sigui a base d’ad-
quisicions. Paral·lelament cal tenir ben estructurat el projec-
te i una bona organització per assegurar l’assentament de les 
estructures bàsiques de funcionament.
També és possible mitjançant la col·laboració sistemàtica, 
estructurada i reglamentada entre diferents organitzacions 
complementàries des del punt de vista d’un mercat, fet que 
permet compartir determinats processos per tal d’assegurar 
que el conjunt en surt reforçat. En aquest sentit, la política 
de clústers facilitaria aquesta integració.
Per tant, anem pensant de quina forma podem guanyar 
aquesta dimensió que ens asseguri un futur millor i, sobre-
tot, guanyar força com a país?  

EDUARD GRAELL

La millor manera d’atraure clients és 
ensenyant la feina que has fet ante-
riorment i sobretot quan estàs al co-
mençant de la teva carrera professi-
onal, l’autoedició pot ser una manera 
de començar a fer girar la roda.

CESC ALCARAZ

De les dades del propi ides-
cat es destaca que el 95% 
de les empreses catalanes 
tenen menys de 9 empleats 

S. MIRÓC. ALCARAZE. GRAELL

SILVIA MIRÓ RRHH PIME al dia

En els últims anys hem assistit al boom 
del fenomen de l’autoedició de llibres 
dins el món editorial.  Gràcies a les no-
ves tecnologies els nous escriptors po-

den publicar les seves obres directament a inter-
net saltant-se  la intermediació de les editorials. 
El client paga directament a l’autor per descarre-
gar-se el llibre en format e-book i al no haver-hi 
impressió física del llibre, els costos de publicació 
es veuen reduïts. Aquesta tendència ha entrat 
amb força al món editorial i està fent replantejar 
el model de negoci del sector.
Doncs bé, aquesta mateixa tendència està entrant 
al món del disseny, sobretot en les especialitats de 
producte i moda. En els últims anys han aparegut 
un munt de petites marques de rellotges, vestits, 
joies, cadires, làmpades, complements per la llar 
o oficina... creades per dissenyadors que farts de 
no trobar una empresa que els doni l’oportunitat 
de treure les seves idees al mercat, decideixen fa-
bricar i comercialitzar els seus propis productes. 
I no només dissenyadors de formació segueixen 
aquesta tendència sinó que artesans o simple-
ment apassionats de les manualitats han trobat 
una manera eficaç de donar-se a conèixer al gran 
públic a través de les xarxes socials i vendre els 
seus productes arreu del món a través de les seves 
webs i marketplaces especialitzats, o  bé en mer-
cats i botigues físiques especialitzades en produc-
tes de marques emergents.
Tal com passa en el món editorial, l’objectiu dels 
autors que opten per l’autoedició és, a banda de 
guanyar diners amb la venta dels seus productes, 
donar-se a conèixer al gran públic, agafar experi-
ència  i cridar l’atenció d’alguna empresa que con-
fiï en els seus serveis en el futur. La millor manera 
d’atraure clients és ensenyant la feina que has fet 
anteriorment i sobretot quan estàs al començant 
de la teva carrera professional, l’autoedició pot 
ser una manera de començar a fer girar la roda.
Per altra banda, sembla que aquests productes 
estan trobant acceptació al mercat, saturat de 
productes fets en sèrie per empreses multinaci-
onals que produeixen de forma anònima a l’altre 
punta del món. Tothom vol sentir-se especial i 
sembla que la gent està farta de trobar-se les ma-
teixes làmpades, el mateix sofà o la mateixa taula 
a casa dels amics, o de trobar-se les mateixes ca-
mises o bruses pel carrer. Els productes originals 
estan de moda i saber l’origen dels productes que 
consumeixes sempre és un punt a favor. 
Veurem com evoluciona aquesta tendència i 
com afecta al sector en el futur, pero sembla que 
l’autoedició  ha arribat per quedar-se.  

Comença a haver-hi força literatura al voltant dels 
nous professionals que s’incorporen al mercat 
de treball, i de com abordar el lideratge davant 
una generació amb valors i prioritats tan dife-

rents als de les seves generacions precedents. Ens referim a 
la figura del nou líder millennial.
En aquest sentit, es parla de la importància de tenir en 
compte aquesta generació que es caracteritza per la seva 
alta vinculació amb la tecnologia, fent d’aquesta la seva 
principal eina de comunicació i treball, així com per la 
seva consciència social, amb un estil de treball que destaca 
per l’autoexigència, la impaciència, la capacitat multitas-
king, i la passió per allò que fan.
Això ha portat a replantejar les polítiques de captació i re-
tenció de persones a les nostres organitzacions, així com a 
canviar l’estil de lideratge per facilitar la seva integració i la 
gestió de la “convivència” multigeneracional.
Tanmateix, i si ajustem la mirada al curt o mig termini, 
ens cal preguntar-nos també com serà el nou líder sorgit 
d’aquesta generació, i quins reptes es plantejaran a les em-
preses a mesura que se’ls vagi cedint la direcció de les ma-
teixes. Si prenem com a punt de referència l’anàlisi de les 
seves preferències, valors i expectatives, podem concloure 
que el nou líder millennial posarà les seves prioritats en 8 
punts clau.
Els 8 punts clau de les prioritats del nou líder millennial
• Sense jerarquies. Al contrari que en les anteriors genera-
cions, prefereixen el treball cooperatiu, sense nivells jeràr-
quics ni posicions estàtiques.

COM SERÀ EL NOU LÍDER MILLENNIAL?
• Ambient de treball col·laboratiu, caracteritzat per la comu-
nicació oberta i l’intercanvi d’idees orientades a la innovació.
•  Estil transformacional i influent. Visió per canviar les co-
ses més enllà de la pròpia missió de l’empresa. Tanmateix 
la seva seguretat i determinació en les seves opinions, pot 
resultar en posicionaments dominants.
• Emprenedor, amb desig de canviar les coses i incorporar 
estratègies innovadores. Tanmateix, la tolerància al fracàs 
acostuma a ser baixa, el que pot generar-los problemes en la 
seva gestió i conduir-los a un canvi de projecte professional.
• Flexibilitat en les condicions de treball, apostant per un 
millor equilibri entre treball i vida personal.
• Els espais de treball que proposen són físicament senzills 
i econòmicament sostenibles.  De la mateixa manera que 
aposten per l’estalvi de temps, fan el mateix amb l’espai.
• Innovador, valora estar envoltat de persones creatives, co-
municatives i socialment responsables.
• Millora contínua. El nou professional té inquietud per 
desenvolupar noves habilitats i coneixements tècnics com 
a clau per avançar, això sí, fugint de les metodologies clàs-
siques de formació taula-cadira-llibre. Les substitueixen per 
modalitats on-line i tutoria o mentoratge.
En general, diversos estudis conclouen que els professionals 
millennials, aporten unes competències tècniques de gran 
valor afegir pel sistema productiu, tanmateix, en el seu camí 
cap al lideratge, se’ns presenta el repte de preparar-los en el 
necessari desenvolupament de les seves competències soft 
per tal d’esdevenir els líders que necessiten el nostre futur.   

Els professionals mi-
llennials, aporten unes 
competències tècniques 
de gran valor afegir pel 
sistema productiu

S. MIRÓ
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Respecte a l’article publicat 
per en Josep Elias el passat 
28 de juliol sobre el primer 
igualadí olímpic, voldria 
explicar que no va ser el ju-
gador d’hoquei patins Joan 

Joan Riba Guixà, primer igualadí olímpic

REDACCIÓ / LA VEU 

Ja hi ha data per una nova 
edició de la Botiga al Car-
rer. Serà el dissabte, dia 

2 de setembre, quan Igualada 
Comerç portarà a terme la 42ª 
edició d’aquesta tradicional 
activitat, amb que es tancarà 
simbòlicament el període de les 
rebaixes d’estiu. Com sempre, al 
principi del mes de setembre, 
l’entitat comercial igualadina 
marca el començament del curs 
comercial amb aquesta popular 
promoció.
Com ja és habitual en els últims 
anys, la Botiga al Carrer es pre-
senta amb novetats importants i 
amb uns canvis en el seu format 
que aportaran més comoditat a 
l’hora de comprar. Per primera 
vegada les botigues es centraràn 
en un únic lloc de concentració 
de botigues amb carpes. Serà al 
Paseig Verdaguer, des de l’esta-
ció vella i fins el c/Sant Josep, 
formant d’aquesta manera un 
eix comercial per excelencia. 
S’ha valorat aquesta ubicació 
com la més céntrica de la ciu-
tat i com l’opció més accesible 
per la majoría dels comerciants 
que hi volen participar. Tot això 
facilitarà bones compres en un 

ambient agradable i amb músi-
ca.
Són ja més de vint-i-un anys 
anys d’una de les campanyes 
comercials amb més èxit a Ca-
talunya Central.
La Botiga al Carrer és l’opor-
tunitat única pels comerciants 
que volen treure els seus estocs 
de la temporada d’estiu, i tancar 
les rebaixes, que conclouràn el 
dijous, dia 31 d’agost.
Per tant, el dia 2 de setembre, 
cal reservar cita amb les boti-
gues igualadines que oferiran 
els productes de la temporada 
vigent amb uns preus realment 
atractius i increïbles com sem-
pre. És una de les campanyes 
més populars que organitza 
Igualada Comerç i també és 
una de les primeres que es va 
fer a Catalunya.
L’entitat calcula que hi partici-
paràn prop de 100 comerços 
en aquesta nova zona comerci-
al plena d’activitats i animació, 
facilitant d’aquesta manera a 
milers de visitants d’arreu una 
agradable visita i compres tran-
quil·les.
A més a més, durant tota la jor-
nada hi hauran promocions, 
música i activitats de lleure a 
gust per a tot el públic.

El dissabte, 2 de setembre, 
la botiga al carrer al 
passeig verdaguer

Carles, sinó el rem Joan Riba 
Guixà, en els Jocs Olímpics 
de París de l’any 1924, en 
la modalitat de “Vuit amb 
timó”.
Joan Riba Guixà (Iguala-

REDACCIÓ / LA VEU 

Mireia Torres, directiva del 
celler penedesenc Jean Leon 
i del departament d’Innova-
ció i Coneixement de Torres, 
ha estat seleccionada per la 
Direcció Territorial de Bar-
celona a la fase territorial 
del Premi Dona Empresària 
impulsat per CaixaBank. La 
guanyadora ha estat escollida 
després d’identificar i valorar 
diferents propostes a la fase 
territorial d’aquest premi. A 
part de la directiva del Pene-
dès, l’altra finalista barcelo-
nesa ha estat Pilar Puértolas, 
directiva de Sanmy.
En opinió de Jordi Nicolau, 
director territorial de Cai-

xaBank a Barcelona, “Mire-
ia Torres ha estat escollida 
després d’analitzar la seva 
trajectòria professional i la 
seva fermesa en consolidar el 
celler Jean Leon en un refe-
rent del sector. En aquest sen-
tit destaca el notable èxit que 
ha aconseguit en els 7 anys 
al capdavant d’aquests celler, 
consolidant els seus vins i la 
seva posició al mercat amb 
una proposta diferenciada i 
de qualitat. D’altra banda, el 
seu excel·lent coneixement 
tècnic li ha permès assumir 
la direcció del Departament 
d’Innovació i Coneixement 
de Torres, departament estra-
tègic per assegurar la perdu-
rabilitat de l’activitat de l’em-

presa al futur”.
Per Mireia Torres, que a més 
presideix la Fundació Miguel 
Torres la qual centra les seves
activitats en projectes orien-
tats en la protecció de la in-
fància, “ser seleccionada com 
la finalista territorial d’aquests 
premis corrobora que qualse-
vol executiu, home o dona, 
amb altes responsabilitat de 
gestió ha de tenir com a pri-
oritat el desenvolupament, 
la satisfacció, el compromís 
i, per descomptat, la igualtat 
d’oportunitats dels membres 
de la seva organització. Per-
què les dones empresàries 
tinguin èxit necessiten, so-
bretot, que altres homes i do-
nes confiïn en elles”.

Mireia Torres és la finalista de la fase 
territorial del Premi Dona Empresària 
impulsat per CaixaBank

da, 19-01-1900 - Caldes de 
Montbui, 20-04-1973) era 
membre del Reial Club Ma-
rítim de Barcelona.

Ramon Godó Gassó

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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MASQUEFA / LA VEU 

El consistori ha requerit 
a l’Agència de Residus 
de Catalunya, a l’Ajunta-

ment dels Hostalets de Pierola i 
al Consorci Ecoparc4 que assu-
meixi les seves responsabilitats 
i actuï en conseqüència per ga-
rantir la salut i el benestar dels 
veïns de Masquefa i minimit-
zar al màxim la contaminació 
d’aquest equipament.
L’Ajuntament de Masquefa vol 
denunciar públicament l’im-
pacte negatiu directe a nivell 
ambiental, odorífer i paisat-
gístic que provoca actualment 
l’abocador de Can Mata. Du-
rant la Junta de Govern Local 
ordinària celebrada el passat 
24 de juliol es va aprovar per 
unanimitat reclamar a l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, a 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i al Consorci Ecoparc4 
la depuració de les seves res-
ponsabilitats i l’assumpció de 
mesures efectives que perme-
tin eradicar els efectes nocius 
que provoca l’abocador en el 

conjunt de Masquefa i de la 
població masquefina.
Els dies 6 i 24 de juliol, els ser-
veis tècnics municipals van re-
alitzar una inspecció visual de 
l’estat actual de l’abocador de 
Can Mata. Un cop feta la visita, 
van informar sobre l’increment 
de l’impacte visual nociu de la 
gestió dels residus dipositats 
a l’abocador, així com l’incre-
ment de l’impacte odorífer de 
les instal·lacions sobre el ter-
me municipal de Masquefa. 
Aquest resultats, sumats a les 
queixes reiterades dels veïns 
de la vila i a la ferma i inamo-
vible voluntat de l’equip de go-
vern de defensar i preservar el 
benestar de tots els veïns i la 
imatge del municipi, han por-
tat a l’Ajuntament a denunciar 
públicament l’actual situació i a 
actuar en conseqüència.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, explica que “ha que-
dat més que demostrat que els 
masquefins som víctimes siste-
màtiques de la mala gestió que 
s’està duent a terme a l’aboca-
dor de Can Mata. El problema 

és més profund i va més enllà 
de les males olors que arriben 
al poble. També hi ha un pro-
blema evident i insostenible a 
nivell mediambiental i a nivell 
visual que cal solucionar sense 
més demora”.
En aquesta línia, Boquete as-
segura que “davant la inacció 
i deixadesa evident dels res-
ponsables de l’abocador, des de 
l’Ajuntament agafem les regnes 
del problema i comencem a 
treballar per donar una respos-
ta ràpida i efectiva als masque-
fins i eradicar definitivament la 
mala imatge i l’impacte nocius 
que provoca Can Mata al con-
junt de la vila i de la comarca”.

Els resultats de l’informe, 
avalen la decisió de l’Ajunta-
ment
L’informe elaborat pels tèc-
nics municipals conclou que la 
disposició actual dels residus 
està agreujant l’impacte visual 
paisatgístic de la població de 
Masquefa, tant dels seus habi-
tants – principalment els que 
viuen al sector nord-est- com 
dels possibles visitants, en de-
triment del patrimoni rural i 
turístic del municipi.
A més, la població de Mas-
quefa pateix sèries molèsties 
a causa dels reiterats episodis 
de males olors que interferei-

Masquefa reclama mesures de control per 
a l’abocador de Can Mata
L’Ajuntament exigeix l’adopció de noves mesures 
per eradicar definitivament l’impacte ambiental, 
odorífer i paisatgístic de l’abocador

Dimecres es va declarar un incendi a la planta de reciclatge

xen en la qualitat de vida i del 
seu benestar. En aquest sentit, 
l’afectació per olors molestes és 
molt freqüent (diària i en dife-
rents franges horàries) i molt 
significativa. Per tot plegat 
l’Ajuntament de Masquefa ha 
requerit al consistori dels Hos-
talets de Pierola, qui té les ple-
nes competències en matèria 
odorífera de l’abocament, que 
prengui les mesures oportunes 
per garantir que la instal·lació 
no produeixi males olors en 
ambdues poblacions.

L’Ajuntament traslladarà la 
problemàtica als responsa-
bles
Entre els acords adoptats per 
la Junta de Govern Local hi ha 
requerir a l’Agència de residus 
de Catalunya i exigir a l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, a 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i al Consorci Ecoparc 
4 que s’adoptin les mesures 
correctores adients per mini-
mitzar l’impacte de l’abocador; 
el control i la inspecció de la 
contaminació ambiental de les 
instal·lacions; o una normativa 
específica que reguli la conta-
minació odorífera generada 
per empreses, abocadors o al-
tres activitats relacionades amb 
la gestió de residus.

Dimecres de matinada es va 
declarar un incendi a la plan-
ta de reciclatge de Can Mata 
que va ser controlat pels 
bombers de la Generalitat al 
llarg del matí, malgrat que 
encara van haver de treballar 
hores per apagar-lo comple-
tament.
El foc va afectar uns 2.500 
metres quadrats i podria ha-
ver estat provocat per una 
burilla mal apagada llança-
da en un contenidor hores 
abans.
El foc no va afectar cap nucli 
urbà i no hi va haver perso-

nes afectades.

L’Ajuntament de Masquefa 
exigeix responsabilitats per 
l’incendi de Can Mata 
L’Ajuntament de Masquefa vol 
fer pública la seva indignació 
davant del que considera un 
nou cas de deixadesa, irres-
ponsabilitat, manca de rigor 
i passivitat per part dels orga-
nismes gestors de l’abocador 
de Can Mata. El consistori la-
menta que ni l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola o Ferro-
vial –gestora de la planta- no 
s’hagin posat en contacte ofi-

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

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

cialment amb l’Ajuntament de 
Masquefa per traslladar infor-
mació oficial al voltant de l’in-
cendi a la planta de tractament 
de residus que s’ha declarat 
aquest dimecres 9 d’agost a pri-
mera hora del matí. A més, es 
volen posar de manifest les re-
ticències per part del gerent de 
la instal·lació que ha impedit a 
l’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, accedir a la zona dels 
fets adduint motius de segure-
tat i de manca de temps. Fet del 
qual n’han estat testimoni tèc-
nics de l’Agència de Residus de 
Catalunya
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PIERA / LA VEU 

Durant quatre dies, 
els joves han tingut 
tot el protagonisme 

de les activitats d’oci de Piera 
amb la celebració del 2n Cap 
de Setmana Jove. L’associació 
juvenil Eixam ha preparat ac-
tivitats esportives, culturals i 
tallers creatius pensats per als 
joves, amb l’objectiu de cre-
ar espais d’unió entre perso-
nes amb diferents inquietuds 
i impulsar la participació 
d’aquest col·lectiu. Tots els 
actes s’han pogut desenvolu-

par tal com estava previst i 
amb un increment de la par-
ticipació respecte l’any passat.
Entre les activitats, destaquen 
les Aqualimpíades, el dinar 
popular amb fideuà, la gim-
cana nocturna, la guarrada 
o els concerts del Gall Mut, 
Sounder & Sound i The Cur-
lies. L’entitat Eixam s’identifi-
ca amb la lluita per la igualtat 
de gènere i el futur dels joves 
des del carrer, l’educació, la 
cultura i l’oci. Durant tot l’any 
organitzen diferents activitats 
i propostes per als joves de la 
vila. 

Els joves agafen pierencs 
el protagonisme del cap 
de setmana

PIERA / LA VEU 

Piera tornarà a arribar 
a la Diada Nacional de 
Catalunya de la manera 

més festiva possible. Un any 
més, celebrarà la Festa Ma-
jor de l’1 a l’11 de setembre, 
amb prop d’una cinquantena 
d’actes per a tots els públics i 
gustos: esportius, culturals, 
populars, gastronòmics, tra-
dicionals, de dia i de nit.  El 
regidor de Cultura i Festes, 
Josep Maria Rossell, i la regi-

dora de Barris i Festes, Neus 
Núñez, van presentar la set-
mana passada el programa de 
l’edició d’enguany, que manté 
els valors tradicionals i més 
arrelats de la festa de la vila i 
els combina amb algunes no-
vetats, com un tobogan gegant 
al parc del Gall Mullat o el 
pregó inaugural amb la Lloll 
Bertran.
Entre els actes destacats, hi ha 
la Gran Festa del Pubillatge i 
el Devotion Festival del pri-
mer cap de setmana de festa 

i la cercavila dels Falcons de 
Piera diumenge 3 de setem-
bre. El següent cap de setma-
na se celebrarà el correbars (8 
de setembre), el correfoc i el 
concert de Gertudis (dissabte 
9) i el castell de focs artifici-
als, diumenge 10. La Diada 
se celebrarà dilluns amb l’ho-
menatge a Rafael Casanova, la 
paella, les sardanes i les hava-
neres.
En els propers dies es publi-
carà i repartirà el programa 
complet de la Festa Major. 

Piera celebrarà la Festa Major 
de l’1 a l’11 de setembre 

PIERA / LA VEU 

Blanes va guanyar amb un 
temps de poc més de 10 mi-
nuts i mig en una cursa que 
va comptar amb la presència 
també dels nedadors pierencs 
Avril Vera i Joan Mora que 
van quedar en 9a i 11a po-
sició respectivament. L’altre 
participant pierenc, Arnau 
Mora, va acabar entrant en 
14a posició en la modalitat de 
2.200 metres amb un temps 
de 41.09.

L’Aleix Blanes (2004) suma 
un èxit més en un estiu on ha 
recollit molt bons resultats als 
Campionats Catalunya Estiu 
Aleví celebrats el 30 de juny, 
1 i 2 de juliol amb bronze als 
200 estils, or als 1.500 lliures 
i plata en 400 lliures i 400 es-
tils.
Pel que fa als Campionats 
d’Espanya dels passats 19, 
20, 21 i 22 de juliol, l’Aleix 
va aconseguir ser 7è en 1.500 
lliures, 5è en 200 estils, 10è en 
400 estils i 4t en 400 lliures.

Aleix Blanes guanya la 
Travessia de Sitges

PIERA / LA VEU 

Lazzate era la localitat italia-
na que acollia, el passat dis-
sabte 5 d’agost, l’última de 
les tres proves de l’European 
Trial Youth Championship 
2017. Mediñà, amb la seva 
Beta Evo 125 2T va aconse-
guir completar les dues voltes 
reglamentàries amb un total 
de 52 punts i accedir al podi 
amb aquesta tercera posició.

El pilot pierenc 
Pol Mediñà, tercer 
d’Europa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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BELLPRAT / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na el petit municipi 
de Bellprat celebra 

la seva Festa Major i ho farà 
amb els següent actes:

DIVENDRES 11
- a les 8 del vespre 
Cinema a la Fresca
- a les 10 de la nit
Sopar Popular (preu, 15€.) 
- a dos quarts de 12 de la nit
Concert amb S.A.M Blues 
Band

DISSABTE 12
- a 2/4 de 6 de la tarda 
Jocs per a la mainada a càr-
rec de Circ de jocs i xocolata-
da per a tothom

- a les 8 del vespre
Partit de futbol-7
- a les 12 de la nit
Ball amb el grup musical 
SetDVeu, amb els tradicionals 
balls de rams i del fanalet. 
En acabar el ball, a la matina-
da, sorteig de varis lots i, tot 
seguit, botifarrada per a tot-
hom.

Bellprat celebra la seva Festa Major

DIUMENGE 13
-  a les 12 del migdia
Ofici solemne. Tot seguit, 
aperitiu de festa major
- a 2/4 de 6 de la tarda
Jocs per a tothom amb Festa 
i Fusta
- a les 8 del vespre
Havaneres a càrrec del grup 
Xaloc acompanyades de rom. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia i la Clínica 
Veterinària de Cape-

llades han signat un acord 
de gestió veterinària per al 
control de colònies felines 
al municipi que plasma les 
actuacions a realitzar i els 
compromisos adquirits, inde-
pendentment de quina sigui 
l’entitat encarregada de la re-
collida i reincorporació dels 
gats a les seves colònies.
Segons l’acord, la Clínica Ve-
terinària de Capellades es 
compromet a recepcionar 
les gàbies trampa de l’entitat 
protectora, registrar l’entrada 
de l’animal, passar-lo a una 

gàbia de contenció, sedar-lo, 
comprovar si té cap identifi-
cació, extreure’n sang per fer-
ne un control sanitari, realit-
zar-li cirurgia d’esterilització i 
postoperatori, opcionalment 
aplicar-li un anti parasitari 
intern, i registrar-ne la sorti-
da.
L’acord també inclou la parti-
cipació del personal de la clí-
nica capelladina en sessions 

Vallbona signa un acord amb la 
Clínica Veterinària de Capellades pel 
control de colònies felines

informatives o formatives re-
lacionades amb el control de 
colònies de gats destinades a 
vilatans i personal voluntari. 
La vigència de l’acord comen-
çarà l’1 de setembre i tindrà 
validesa mentre duri el pla de 
control de colònies munici-
pals.
Campanya d’identificació 
d’animals de companyia
D’altra banda, l’Ajuntament 
també preveu engegar el 
mes de setembre una cam-
panya d’identificació i cens 
d’animals de companyia al 
municipi, amb l’objectiu de 
poder-los retornar a la seva 
llar si mai es perden. L’ajunta-
ment en donarà més detall al 
mes de setembre.

LA LLACUNA / LA VEU 

El lema de la Festa Major 
de la Llacuna d’aquest 
any, “Aquest estiu no 

cal anar lluny”, ha acabat 
presagiant un augment del 
nombre de llacunencs a totes 
les activitats durant els cinc 
dies, del 4 al 8 d’agost. El regi-
dor de Festes Albert Valiente 
destaca que “cada dia hi ha 
hagut moltíssima participa-
ció de tothom a totes les ac-
tivitats musicals”. La música 
ja era protagonista del pro-
grama de festes d’aquest any, 
que tenia forma de disc de 
vinil i venia acompanyat d’un 
DVD amb un enregistrament 
de “L’havanera de la Llacuna”, 
els drets del qual s’han cedit a 
l’Ajuntament.
Entre les activitats més con-
corregudes hi va haver el ball 
de nit de dissabte amb La loca 
histéria, que va omplir el pati 

de les escoles, com també es 
va omplir la plaça Major amb 
les actuacions de l’orquestra 
Rosaleda o el concert d’hava-
neres. Molts llacunencs tam-
bé van acompanyar el corre-
foc de divendres i la cercavila 
de dissabte, i van assistir als 
concerts de Tremendos o al 
play-back de dilluns. “En ge-
neral, ha estat una festa major 
molt participada pel poble”, 
explica Valiente, que també 
assegura que la festa atrau 
molta gent de la comarca i del 
Penedès.
La Festa major ha comptat 
amb activitats pensades per a 
totes les edats i amb la  col·la-
boració de les entitats del mu-
nicipi. Després de la cercavila 
de dissabte l’alcalde de la Lla-
cuna, Josep Parera, va des-
tacar que el poble té “un ric 
teixit associatiu i per aquest 
motiu es poden celebrar es-
deveniments com aquest”.

Les activitats musicals, 
les més participades a la 
Festa Major de la Llacuna

.

REBAIXES!

Agost obert

aparells de fitness

btt
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MIRALLES / LA VEU 

Són dies de Festa Major a 
Santa Maria de Miralles 
i per això s’han preparat 

un seguit d’actes per a gaudi 
de tothom.

DISSABTE 12
18a Caminada Popular
- a 2/4 de 10 del vespre des de 
Ca l’Escolà
Caminada nocturna pel sud 
de Miralles. La durada aproxi-
mada és de dues hores.
En acabar hi haurà xocolatada 
i tot seguit concert del grup 
musical El Hombre Tarankilo.

DIUMENGE 13
Activitats per a la mainada
- A 2/2 de 12 del migdia a les 
antigues Escoles
3eres Olimpiades Circmira-
llenques. Tornen les proves, 
jocs clàssics i la rauxa per fer 
delkcies de petit i grans
Inauguració de l’exposició 
“Hereus i Pubilles de Mira-
lles a la Fira d’Igualada”
- a les 11 del matí a les Anti-
gues Escoles
Tindrem l’oportunitat de veu-
re una exposició fotografica 
dels hereus i les pubilles que 

han representat el poble a la 
Fira d’Igualada. Hi haurà els 
vestits que van lluir, els cis-
tells on van portar les ofrenes, 
la bandera...
Sopar de Festa Major
- a les 9 del vespre a la plaça 
de l’Església
A la sobretaula actuació del 
Quartet Mèlt, guanyadors de 
la 3a edició del concurs Oh 
Happy Day.
-  a cotinuació
El ball més modern de la Fes-
ta Major a càrrec del Dj Ser-
gio Crespo.

DILLUNS 14
Tirada de bitlles
- a 2/4 de 6 de la tarda a les 
Antigues Escoles
Sopar de germanor
- a les 9 del vespre a al plaça 
de l’Eslésia
Concert de Festa Major a 
càrrec de l’Orquestra Rosale-
da.

DIMARTS 15
Missa solemne
- a la 1 del migdia a l’església de 
Sant Romà
Oficiada per mossèn Pep Agui-
lar, amb acompanyament mu-
sical a càrrec del Duet Pia Veu.

Dies de Festa Major a 
Santa Maria de Miralles ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha aprovat la convo-
catòria per a cobrir 

dues places incloses en el Pla 
d’Ocupació Local de la Dipu-
tació de Barcelona. Els llocs 
de treball que s’ofereix són 
els de conserge i/o auxiliar de 
manteniment d’instal·lacions 
municipals i la segona plaça 
ofertada és d’auxiliar de man-
teniment i neteja dels vials 
públics municipals.
Les sol·licituds per prendre 
part en el procés de selecció 
s’han de presentar al Registre 
General de l’Ajuntament, fins 
al dia 21 d’agost, en les quals 
els aspirants hauran de ma-
nifestar que reuneixen totes 
les condicions. Entre d’altres, 

les condicions principals són 
estar en situació legal de de-
socupació, haver complert 
18 anys, i en el cas de la pla-
ça d’auxiliar de manteniment 
i neteja de vials disposar del 

Òdena ofereix dos nou plans d’ocupació

carnet de conduir.
Es poden consultar les bases 
completes i les condicions a 
la seu electrònica de la web 
de l’Ajuntament (www.odena.
cat)

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica 
ha començat a fer di-
fusió del Vilashopping 

nit de tapes que es celebrarà 
el dissabte 16 de setembre, a la 
plaça del Mercat. La intenció 
és repetir la festa comercial i 
gastronòmica que convida als 
comerciants i restauradors a 
sortir dels establiments habi-
tuals, per vendre, d’una banda, 
els seus articles habituals, i de 
l’altra, preparar elaboracions 
culinàries, especialment tapes, 
en un ambient de nit i festa. 
Botigues, bars i restaurants, 
doncs, emplaçaran el negoci 
al carrer. L’edició de l’any pas-
sat va ser molt concorreguda 
i va aplegar una vintena d’es-
tabliments vilanovins, des de 

comerços de roba, salut o in-
formàtica, que van posar pa-
radeta amb productes i serveis 
diversos, fins a cafeteries, res-
taurants o bars que juntament 
als comerciants del Mercat de 
Sant Hilari es van encarregar 
de la part gastronòmica de la 
vetllada, servint plats a preus 
assequibles. 
Els comerciants o restauradors 

El Vilashopping 2017 ja té data i anima 
participar-hi comerços i  restaurants

interessats a participar del Vi-
lashopping poden posar-se 
en contacte amb Promoció 
Econòmica, al 93 805 44 11 
(extensió 5) o bé per correu 
electrònic a peconomica@vila-
novadelcami.cat
Aquest any, la regidoria torna a 
comptar amb el suport de Vila-
nova Comerç i l’Associació del 
Mercat de Sant Hilari. 
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Aquest cap de setmana arriba la 
Festa major d’Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU 

Des d’avui i fins diu-
menge, Argenço-
la celebrarà la seva 

Festa Major, organitzada per 
l’Ajuntament i la Jove Comis-
sió de Festes d’Argençola. Els 
actes començaran la tarda 
d’avui a partir de les 8 amb el 
Pregó. A continuació el grup 
Protons ens oferiran una ba-
tucada. A dos quarts de 10 
se servirà el sopar, consistent 
en una Fideuà. Els tiquets 
es vendran el mateix diven-
dres per un preu de 4 euros, 
el sopar servirà per agafar 
forces per la llarga Nit Jove.
La Nit Jove començarà a par-
tir de les 11 de la nit amb el 
clàssic corre carrers, amenit-
zat amb la música dels Pro-
tons. A partir de la 1 de la 
matinada podrem escoltar a 
la Plaça Mariano Mestre els 
concerts de Tremenda Jauria i 
La Banda Biruji, a partir de les 
3 de la matinada. La nit aca-
barà amb la disco mòbil de DJ 
Jota, DJ Perci i DJ Texas. Dis-
sabte dia 12 les activitats co-
mençaran a partir de les 5 de 
la tarda, amb un caràcter més 
tranquil i familiar. A partir de 
les 5 hi hauran inflables i jocs 
per la canalla a la Plaça Ma-
riano Mestre. Seguidament 
podrem gaudir de l’actuació 
del Mag Ferran i d’una Xoco-
latada per a tots els assistents.

A partir de dos quart de 8 co-
mençarà el concert del grup 
Slalom Express. A les 10 del 
vespre, per 2€ es podrà par-
ticipar a la Botifarrada. A 
dos quarts de 12 de la nit 
començarà el Ball de Festa 
Major amb el grup Slalom 
Express i a la mitja part es 
farà el sorteig d’una panera. 
Diumenge 13 d’agost a les 12 
del migdia es celebrarà l’Ofici 
de Festa Major a l’església de 
Sant Llorenç i seguidament 
hi haurà l’actuació del quin-
tet de Cobla Terres de Mar-
ca. A partir de dos quarts de 
2 es farà un vermut popular 
per a tots els veïns a la Sala 

de Plens de l’Ajuntament.
Diumenge a la tarda la Pla-
ça Mariano Mestre s’ompli-
rà de música i bon ambient 
amb les actuacions de Gavi-
ota Street Band a dos quarts 
de 7, Judit Neddermann a 
partir de les 8 i Cesk Freixas 
a partir de les 10 del vespre. 

Cap a les 9 del vespre es po-
drà degustar un sopar a base 
de Tapes i entrepans. Una 
bona manera d’acabar la Fes-
ta Major a la Plaça acompa-
nyats de bona música, unes 
vistes immillorables, la posta 
de sol i potser fins hi tot de 
les llàgrimes de Sant Llorenç.

Dusfort va celebrar una participada 
Festa Major
C. DE SEGARRA / LA VEU 

El diumenge 30 del 
passat mes de ju-
liol, la població de 

Dusfort va celebrar la seva 
Festa Major amb un gran 
ball a la plaça del poble. 

El ball va anar a càrrec del 
músic Joan Vilandeny, com és 
ja tradició. A la mitja part del 
ball es van repartir pastes se-
ques i cava per a tots els assis-
tents i també es va sortejar una 
gran panera i dos premis més. 

“Les Llàgrimes de Sant 
Llorenç” a l’Observatori 
de Pujalt
PUJALT / LA VEU 

Un any més l’Observa-
tori de Pujalt obrirà 
les portes per tal de 

fer l’observació de la pluja 
d’estels més famosa, la cone-
guda com a “Les Llàgrimes de 
Sant Llorenç” o “Perseides”. 
Serà el proper 12 d’agost. L’ac-
tivitat començarà a les 21:30h 
de la nit amb una xerrada ex-
plicativa sobre el fenomen i 
altres fenòmens astronòmics. 
A partir de les 22:00h, ja amb 
la foscor suficient, es podrà 
començar a observar el feno-
men als voltants de l’Obser-
vatori de Pujalt. Es recoma-
na portar una màrfega per 
estirar-se o una cadira, roba 
d’abric i ganes per observar el 
cel nocturn. També és acon-
sellable portar prismàtics i 
algun lot amb llum vermella. 
Per altra banda, aquest any 
també es portaran a terme ac-
tivitats a la tarda relacionades 
amb la meteorologia i l’astro-
nomia en dues sessions, de 

18h a 19h i de 19h a 20h. L’ac-
tivitat de la tarda té un cost de 
2€, l’activitat de nit és gratuïta. 
Durant la nit també es porta-
rà a terme de forma puntual 
l’observació del planeta Sa-
turn i més tard de la Lluna.
Cal reserva prèvia, tan per 
les activitats de tarda com 
per les activitats de nit. Per 
fer-la cal enviar un whats-
app al telèfon 636 505 197, 
deixant un nom, el nombre 
de persones per qui es fa la 
reserva i una adreça electrò-
nica de contacte. Recordeu 
que les places són limitades.
Aquest any a més hi haurà 
servei de bar a partir de les 
20:30h amb venda d’entre-
pans freds i calents i begudes.
Per tal de millorar la logística 
es recomana fer una ullada al 
plànol sobre on aparcar, els 
llocs d’observació i el lloc de 
les xerrades que trobareu a 
www.observatoridepujalt.cat
Per preguntes directes o re-
serves, cal trucar al 636 505 
197. Les places són limitades.   

La Festa Major de Dusfort va 
comptar amb una bona aflu-
ència de públic, provinent de 
Calonge de Segarra, d’arreu 
de la comarca i altres poblaci-
ons, que van gaudir d’allò més 
i el temps els va respectar.

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats

C/Alemanya, 14 Nau-3 · Nau-3 · Pol. Ind. Les Comes · IGUALADA
T/F: 93 804 44 53 · Mòbils: 689 922 148 · 619 480 817

l’especialista pel teu vehicle



Divendres, dia 11 d’agost
 a la pista de la Cooperativa  a 2/4 d’11 de la nit

ESCALA EN HI-FI
 a continuació

NIT DE DJ’S AMB DJ IFONT i DJ. KIM 

Dijous, dia 10 d’agost
 al davant de la Piscina Municipal  a les 6 de la tarda

BITLLES CATALANES

Diumenge, dia 13 d’agost
 a la pista poliesportiva     a les 7 de la tarda

PARTIT DE FUTBOL SOLTERS – CASATS 

Dissabte, dia 12 d’agost
 al davant de la Piscina Municipal  a les 7 de la tarda 

(Inscripcions a les 18:00h)

12a CURSA ATLÈTICA DE FESTA MAJOR

 a la pista de la Cooperativa   A partir de les 11 de la nit

CONCERTS MUSICALS:
VENT ENDINS   +   ORQUESTRA TROPICAL 

Dilluns, dia 14 d’agost
 a la plaça de l’Ajuntament   a 2/4 de 6 de la tarda

Espectacle Infantil a càrrec de l’animador JAUME BARRI
En acabar s’oferirà coca i xocolata a tothom. 

 a la plaça de l’Ajuntament    en acabar l’espectacle infantil

CERCAVILA AMB GEGANTS I GRALLERS de Prats i de Calaf 
 a la plaça de l’Ajuntament  A 2/4 de 9 del vespre

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de PERFECTE ACOSTA 
    

 a la pista de la Cooperativa  a 2/4 d’1 de la matinada

CONCERT MUSICAL: SENSE SAL + Dj. NAU-L

Dimarts, dia 15 d’agost 
 a la plaça de l’Ajuntament      a la 1 del migdia

Sardanes amb la cobla JUVENÍVOLA D’AGRAMUNT 

 a la Pista de la Cooperativa      a les 8 del vespre

BALL LLARG amb l’orquestra BANDA SONORA

Dimecres, dia 16 d’agost
  a la piscina i al Raval de Sant Joan           

 HORARI: 11:00H – 13:00H / 17:00H – 20:00H

PARC INFANTIL amb inflables de terra i d’aigua i festa de l’escuma

 a la Pista de la Cooperativa    a les 9 del vespre

BOTIFARRADA POPULAR i BALL amb PEP i MARIA JOSÉ
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PRATS DE REI / C. ROMA 

Cristina Mas és l’alcal-
dessa dels Prats de Rei 
des de fa dos anys per 

Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Aquests dies el muni-
cipi celebra la seva festa gran, 
per a la qual s’han preparats 
actes per a tots els gustos.

Com es presenta la Festa Ma-
jor d’aquest any?
La Festa Major es presenta 
molt bé. Amb actes pensats 
per a totes les edats: per a la 
canalla, amb animació infan-
til; cercaviles, el pregó, l’Es-
cala en Hi-Fi on hi participa 
molta gent del poble, tant pe-
tits com grans. Dissabte hi ha 
una cursa atlètica. Dimarts, 15 
d’agost, dia central de la festa, 
hi ha missa, sardanes i el ball. 
Enguany, com a novetat farem 
una festa de l’escuma, el dia 16 
a la tarda, davant de la piscina.

Fa dos anys que esteu al cap-
davant del govern municipal. 
Quina valoració feu d’aquest 
temps?
Durant aquests dos anys hem 
continuat tirant endavant pro-
jectes que ja havien començat 
en l’anterior legislatura. A més, 
aquest estiu hem inaugurat 
la remodelació de la piscina, 
que eren unes obres que feien 
molta falta i que han suposat 
una neteja de cara a aquesta 
instal·lació que tant s’usa du-
rant l’època estival. Al mateix 
temps, i complementàriament, 
s’ha arranjat el parc i zona d’es-
barjo de davant de la piscina. 
Aquestes obres s’han dut a ter-
me gràcies a unes subvencions 
de la Diputació de Barcelona.
Una altra actuació duta a ter-
me amb subvencions de la 
Diputació de Barcelona, és 
l’arranjament de camins. Als 
Prats de Rei tenim molts qui-
lòmetres  de camins i s’han 
d’anar arranjant a poc a poc. 
En aquests moments, se n’es-
tan millorant dos i a finals de 
setembre, n’acabarem un altre. 
Fa tres mesos vam acabar el 
Mapa de Patrimoni Cultural 
Municipal.

I quins projectes queden en-
cara per dur a terme?
Un dels punts que  teníem en 
el nostre programa electoral 
era fer una ronda per treure 
la circulació de grans vehicles 
per l’interior del poble. És un 

projecte que intentarem co-
mençar-lo l’any vinent. Inicial-
ment se’n faran una primera i 
segona fases, que també aniran 
subvencionades per la Diputa-
ció, i veurem quan es podrà 
finalitzar, però  amb aquestes 
dues fases fetes ja serà una 
gran millora pel municipi.
Tenim encara pendent la mu-
seïtzació de la muralla ibèrica 
que es va trobar en unes ex-
cavacions fetes al poble. S’ha 
de fer l’estudi de la ventilació 
de l’espai per poder-lo cobrir 

amb una llosa transparent que 
permeti visualitzar-lo des de 
l’exterior sense malmetre-ho. 
Esperem que a finals d’any o 
en el transcurs de l’any vinent 
aquesta museïtzació ja estigui 
feta per poder gaudir d’aques-
ta nova troballa arqueològica. 
Aquest projecte també està en 
mans de la Diputació de Bar-
celona.
Un altre projecte molt impor-
tant per a nosaltres és -sembla 
que ara sí-  la connexió amb 
la portada d’aigües de la Llosa 
del Cavall. És un projecte im-
prescindible per al municipi 
perquè nosaltres tenim aigua 
però amb uns nivells de ni-
trats que, en alguns moments, 
ratllen el límit, i això fa que la 
qualitat de l’aigua a vegades no 
sigui la més òptima. Confio 
en què abans d’un any es pu-
gui fer la connexió. Nosaltres 
tenim el ramal fet que arriba 
fins el dipòsit però ens falta fer 
la connexió i poder barrejar la 
nostra aigua amb la provinent 
de la Llosa del Cavall per mi-

llorar-ne la qualitat.
També estem treballant amb 
la redacció del projecte per la 
construcció d’un magatzem 
municipal, doncs on el teníem 
fins ara era un espai de lloguer.

Els municipis petits depeneu 
en molta part de les subven-
cions públiques, sobretot via 
Diputació. S’ha notat un aug-
ment de les partides pressu-
postàries?
Venim d’uns anys força do-
lents en què les subvencions 

arribaven amb comptagotes.  
Ara ha millorat una mica i per 
als municipis petits, que amb 
els recursos propis no podem 
tirar endavant, aquestes sub-
vencions ens són fonamentals 
per dur a terme projectes im-
portants.

Els Prats de Rei és una zona 
històricament molt potent. 
S’està duent a terme actual-
ment alguna actuació con-
creta?
Els Prats de Rei té un patri-
moni històric importantíssim. 
Fa més de 2600 anys que està 
habitat.
El nostre patrimoni turísti-
cament es valora molt: hi ha 
la Torre de la Manresana, la 
muralla ibèrica, la part me-
dieval del poble, la ruta de la 
Batalla dels Prats de Rei, a 
part del magnífic Museu Josep 
Castellà i Real que acull totes 
les peces trobades en el terme 
municipal. Una de les peces 
importants trobades durant la 
remodelació del nucli antic és 

un crismó, troballa que espe-
rem tenir exposada en el Mu-
seu properament. Als Prats de 
Rei quan excavem una mica 
ens apareixen parts de la nos-
tra Història.
El Consorci de Turisme de 
l’Alta Anoia i la pròpia web 
del Museu donen a conèixer 
aquestes particularitats que 
les persones que venen a visi-
tar-nos poden conèixer. 

El turisme rural continua  
mantenint-se?

Sí, als Prats de Rei hi ha quatre 
cases de turisme rural que fun-
cionen durant tot l’any. Cal te-
nir en compte que hi ha un ti-
pus de turista que els agrada la 
nostra zona, potser per la seva 
tranquil·litat, pel seu atractiu 
cultural, potser per l’equidis-
tància entre la muntanya i el 
mar i el fàcil desplaçament cap 
a un lloc o un altre.

Fa uns quants dies va tenir 
lloc el relleu al Consorci per 
al Turisme de l’Alta Anoia, 
desvinculant-se’n Calaf.
Ara comença una nova etapa 
al capdavant de la qual s’hi 
han posat una sèrie de perso-
nes que s’ho han agafat amb 
moltes ganes, engegant un nou 
projecte per tirar-lo endavant. 
Des de l’Ajuntament donem el 
nostre suport al nou equip.

Els Prats de Rei sou dels mu-
nicipis que aposten per la 
creació d’una nova comarca: 
l’Alta Segarra. És una neces-
sitat?

Nosaltres administrativament 
pertanyem a la comarca de 
l’Anoia però per ubicació, in-
teressos comuns, paisatgísti-
cament... la nostra zona se sent 
més segarrenca. És una pro-
posta  encara molt embrionà-
ria però el sentiment de la gent 
hi és i treballarem per arribar 
a crear aquesta nova comarca.

El Consell Comarcal de 
l’Anoia està endegant el pro-
grama de recollida d’escom-
braries porta a porta. Vosal-
tres també l’aplicareu?
Sí, però no des del Consell Co-
marcal sinó des de la Manco-
munitat de  l’Alta Segarra. La 
Mancomunitat serà qui gesti-
onarà la recollida d’escombra-
ries i la intenció és que aquest 
ens pugui anar gestionant més 
serveis per a la zona. Aquest 
és un projecte molt important 
perquè la gestió dels residus 
s’ha de millorar ostensible-
ment, a part que portar-los a 
l’abocador cada vegada és més 
car. Hem de canviar el xip.

Com veus la situació del nos-
tre país a dia d’avui?
Estem en un moment molt 
excitant, molt potent. El dia 1 
d’octubre serà el punt àlgid i  
com a alcaldessa d’ERC farem 
tot el que se’ns demani des del 
Govern de la Generalitat per 
posar les urnes i tirar endavant 
el referèndum. És un moment 
molt important per a la nos-
tra història, la gent té ganes 
de votar i espero que podrem 
fer-ho. Falta un mes i mig que 
serà un constant patir per veu-
re com anirà tot.
Entremig hi ha l’11 de setem-
bre, una diada que tornarà a 
anar molt bé, com s’ha fet sem-
pre. El moviment generat per 
la gent sempre ha estat pacífic, 
hem sortit al carrer milions de 
persones i mai hi ha hagut cap 
problema. Penso que som un 
exemple a seguir.
El procés cap a la independèn-
cia és un procés que l’ha co-
mençat la gent i al qual els po-
lítics hem donat veu. Aquesta 
és una de les característiques 
que el fan tan potent, que el 
govern de l’Estat espanyol no 
entén i en busca uns culpables 
polítics.
El dret a anar a votar és inali-
enable tant pels que votarem 
sí com pels que votaran no, i 
un cop es faci el recompte dels 
vots sabrem què vol la gent.

“Als Prats de Rei, quan excavem una mica, apareixen 
parts de la nostra història”

Parlem amb Cristina Mas, alcaldessa dels Prats de Rei
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CAPELLADES / C. ROMA 

Aleix Auber (Vila de 
Capellades-CUP) és 
l’alcalde de Capella-

des, municipi anoienc que 
aquests dies celebra la seva 
Festa Major. Parlem amb ell 
sobre la situació en què es tro-
ba el municipi, sobre  aquests 
dies festius i sobre el procés 
que està vivint el nostre país.

Som a l’equador del mandat 
municipal. Quin balanç feu 
d’aquests dos anys?
Han estat dos anys que han 
servit per assentar-nos bé en 
cada una de les àrees munici-
pals i també per adonar-nos 
de què teníem i què ens havien 
deixat. Des de Vila de Capella-
des-CUP volíem engegar no-
ves àrees com són Habitatge, 
Igualtat de gènere... i respecte 
les altres àrees hem vist què hi 
havia i hem assentat les bases 
del que volíem fer. Ens hem 
adonat que no hi havia gairebé 
res treballat en cap àrea i això 
porta a preguntar-nos què 
s’ha fet els darrers vuit anys a 
Capellades. 
En aquests dos anys el que 
hem fet és crear els plans de 
treball, posar-nos d’acord amb 
les entitats sobre què s’ha de 
treballar, promoure l’accessi-
bilitat, buscar la transversalitat 
en les diverses àrees. Moltes 
vegades això suposa partir de 
zero i engegar projectes nous.
El fet de governar conjunta-
ment ERC i Vila de Capella-
des-CUP ha fet haguem de 
trobar consens en les maneres 
de fer les coses, però sempre 
en positiu.
D’aquests dos anys podem dir 
que s’ha fet feina de base, sen-
se deixar, per altra banda de 
fer aquelles tasques necessàri-
es per al municipi.

De cara aquests propers dos 
anys de legislatura, què hi 
ha previst dur a terme?
Sobretot el que tenim són 
projectes de gran envergadu-
ra. Els darrers 10 anys hi ha 
hagut un gran immobilisme 
a Capellades i és imprescin-
dible revifar-la. Aquest im-
mobilisme ve donat en part 
perquè els anteriors governs 
s’havien trobat amb una èpo-
ca econòmicament difícil, 

però això no els eximeix de la 
manca d’acció i de treball. 
En primer lloc, com a gran 
projecte tenim l’obertura de 
l’Abric Romaní. Hem fet una 
taula de treball amb la Dipu-
tació, la Generalitat i l’Ajun-
tament per desencallar-ho i 
hem aconseguit que ens in-
verteixen partides dels seus 
pressupostos per treballar-hi 
i això ja comença a donar els 
seus fruits per arribar final-
ment a obrir el Parc.
Per altra banda tenim el repte 
de la recollida d’escombraries 
porta a porta, de cara al 2018. 
És un gran repte a nivell de 
sostenibilitat i malgrat els 
maldecaps que ens pugui do-
nar, hem d’afrontar-ho.
Per davant també tenim mig 
edifici de l’ajuntament en 
obres que s’han d’acabar mit-
jançant ajudes de la Diputa-
ció i partides del propi Ajun-
tament. Un altre projecte és 
la piscina municipal, que ja té 
molt anys i s’ha de reestruc-
turar i posar al dia. Tenim ja 
una partida de 52.000 euros 
per començar el projecte nou, 
que ha de convertir-se en un 
pla director de la piscina per 
tal que els propers governs 
que vinguin tinguin un pla de 
treball sobre el qual executar. 
Això passa igual amb el centre 
de la vila: què volem que sigui 
el centre històric de Capella-
des. Capellades va ser un re-
ferent ara fa uns 25 anys però 
les infraestructures han  anat 
quedant obsoletes, mentre al-
tres municipis n’han anat fent 
de noves. Ara cal treballar-hi 
perquè volem que Capellades 
sigui una ciutat atractiva tant 
per als capelladins com per 
als visitants de fora.

Ha canviat molt la manera 
de fer govern a Capellades, 
hi ha moltes àrees que tre-
ballen amb comissions ciu-
tadanes.
Sí, en diverses àrees s’han cre-
at espais de participació amb 
la ciutadania i amb les en-
titats, que havien estat molt 
oblidades. Entre tots hem de 
decidir què volem fer, com ho 
volem fer i on volem arribar.
Quan entres en un ajunta-
ment i no trobes cap base 
d’espai participatiu costa molt 
endegar-ho, però per sort 

Capellades té un gran teixit 
associatiu i cultural que està 
responent activament.

D’aquestes comissions n’hi 
ha una que treballa sobre el 
tema de les persones refugi-
ades.
Aquesta comissió ha obert un 
espai de participació on to-
tes les persones interessades 
pel tema dels refugiats hi han 
pogut participar. Estic especi-
alment orgullós que tinguem 
la capacitat de crear un espai 
d’aquestes característiques i 
que sigui capaç de funcionar 
com ho fan, treballant i par-
lant obertament d’un proble-
ma tan gran i  complicat com 
és el de les persones refugia-
des.

Des de l’Ajuntament, fa un 
parell d’any vàreu engegar 
la campanya “Estimo com 
vull”.
El primer any que vam ser 
a l’Ajuntament per la Festa 

Major vam posar en marxa 
aquesta campanya contra 
la violència masclista. Feia 
molts anys que reclamàvem 
una resposta sobre aquest 
problema que es fa encara 
més gran en els espais d’oci. 
L’àrea d’Igualtat de Gène-
re va començar a treballar 
i a editar el material de què 
disposem avui en dia. Que 
aquestes campanyes les  fa-
cin les institucions és fona-
mental per nosaltres, perquè 
estem habituats que siguin 
col·lectius concrets qui por-
tin aquests debats sobre la 
taula però les institucions no 
s’atrevien a fer-ho.
A dia d’avui cada cop són 
més les institucions que s’hi 
afegeixen. Com a govern 
n’estem molt contens perquè 
és una campanya que va te-
nir molt bona acollida des 
del principi i que ha tingut 
un impacte tan gran que al-
tres poblacions se l’han feta 
seva. També la Diputació ens 

la va demanar com a exem-
ple.
Penso que la resposta és molt 
positiva i posa sobre la taula 
un debat que durant molts 
anys ha estat tabú.

Finalment s’han resolt els 
problemes d’olors i sorolls 
de la depuradora.
Aquesta depuradora està si-
tuada al terme de Vallbona 
d’Anoia, és propietat de l’ACA 
i tracta les aigües provinents 
de les indústries de la zona. 
La seva emissió de sorolls i 
freqüències afectava a una 
part de veïns de Capellades. 
Vam rebre queixes d’aquests 
veïns, vam anar a parlar amb 
l’ACA, es van fer els estudis 
corresponents. L’ACA es va 
mostrar voluntariosa per so-
lucionar el problema, es van 
fer amidaments tant acústics 
com de qualitat de d’aire i fi-
nalment es va tractar el pro-
blema que a dia d’avui ja està 
solucionat.

Parlem amb Aleix Auber, alcalde de Capellades

“En els darrers 10 anys hi ha hagut un gran immobilisme 
a Capellades i és imprescindible revifar-la”
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La Biblioteca el Safareig i La 
Lliga són dos dels puntals 
del moviment cultural cape-
lladí. Hi ha bona sintonia?
Ens trobàvem que moltes ve-
gades des de la Biblioteca i 
la Lliga es feien actes que se 
solapaven i aleshores el que 
vam buscar és un equilibri. 
Som conscients que tenim els 
dos pilars bàsics de la cultura 
capelladina i han de treballar 
coordinadament. Des de Cul-
tura, amb l’Àngel Soteras s’ha 
aconseguit que la Biblioteca 
continuï centrant els esforços 
promocionats cursos de lec-
tura, actes per a nens, presen-
tacions literàries... i des de la 
Lliga el ventall és més ampli: 
es fa teatre, música i altres ac-
tivitats culturals variades. Te-
nim sort a Capellades de tenir 
aquestes dues institucions.

Altres puntals que teniu a 
nivell cultural són el Museu 
Molí Paperer i l’Abric Roma-
ní, que aquests dies torna a 
haver-hi excavacions.
Són dos pols d’atracció que 
permeten posar Capellades al 
mapa. 
El Museu continua tenint les 
millors dades de visites mu-
seístiques a tot Catalunya. 
Això és gràcies a la gran fei-
na de la direcció del Museu 
i el que hem de fer és seguir 
treballant en aquest sentit. 
Un Museu no té beneficis 
econòmics i per tant neces-
sita l’ajuda de les instituci-
ons. D’uns anys cap aquí les 
ajudes museístiques de les 
institucions han disminuït 
dràsticament i per tant som 
els ajuntament qui ens n’hem 
de fer càrrec. Però com que el 
nostre propòsit és seguir sent 
un referent, cal afrontar-ho, 
potenciant aquesta infraes-
tructura, fent-lo créixer. Per 
això, juntament amb la direc-
ció del Museu, s’estan buscant 
noves activitats, com ja va ser 
el mercat Paper Paper que es 
va engegar l’any passat i que 
aquesta tardor tindrà la sego-
na edició, l’arròs paperer. 
Una altra novetat són les no-
ves Rutes del Paper, endega-
des fa poc temps i que bus-
quen un públic que potser 
per una altra banda no arri-
baria al Museu.

En aquest sentit té més im-
portància el que comentàvem 
abans que l’Abric Romaní ha 
d’acabar d’engegar d’una ve-
gada per poder oferir-lo a tots 
els visitants que el vulguin 
conèixer.

Aquests dies s’està duent a 
terme una nova campanya 
d’excavacions a l’Abric Ro-
maní. En queda encara per 
molt?
Crec que sí. L’Eduald Carbo-
nell ens explicava que a me-
sura que van excavant van 
sortint més coses i com bé 
sabem, el treball arqueològic 
és lent. 
I no només tenim projecte 
d’excavació, que per si ja és 
un projecte molt important, 
sinó que tenim tota la Cingle-
ra del Capelló, que és un gran 
projecte. 

Canviem de terç i parlem de 
política. Tot el procés cata-
là s’està accelerant. Com ho 
veieu tot plegat des de les 
CUP?
El que veiem com a CUP és 
que hem estat indispensables 
per arribar on som, amb els 
seus pros i els seus contres, 
amb les diferents accions 
que s’ha hagut de fer, amb 
les diferents posicions que 
s’han hagut de prendre, amb 
la desconeixença de la gent, 
amb les pressions absolutes 
de lobbys polítics que han 
volgut aprofitar el context per 
mirar de treure’ns del mapa. 
I a dia d’avui podem dir que 
molts ciutadans, tot i no estar 
d’acord amb la nostra manera 
de fer, agraeixen la nostra tas-
ca perquè ara estem on estem.
Hem de donar valor al paper 
que ha fet la CUP, hem fet un 
pas molt complicat: vàrem 
ser forts en el moment més 
difícil i això ha ajudat a que a 
dia d’avui el govern de Cata-
lunya tingui la voluntat ferma 
d’anar cap al referèndum, fins 
i tot canviant certes peces, 
que com la CUP en el seu dia 
ja va dir, donava la sensació 
que no estaven disposades a 
afrontar un procés d’aquestes 
característiques. Malaurada-
ment teníem raó i creiem que 
hi han sabut donar la volta i 
actualment també pensem 

que els 72 diputats indepen-
dentistes anem pel mateix 
camí. 
Davant tenim un repte gegan-
tí que el que ha de permetre 
és tenir l’eina per tancar una 
porta que ens deixa inflexi-
bles, que no ens deixa pro-
jectar l’aspecte polític i social 
enfocat en les persones i que 
ens ha de permetre començar 
de zero.
Per a nosaltres la indepen-
dència no és una fi sinó una 
eina que ens ha de permetre 
avançar en tos aquells objec-
tius que ens volem posar com 
a país.

Estic satisfet que s’estigui en-
carrilant un 1 d’Octubre amb 
un resultat vinculant. La CUP, 
en el que faci falta, hi serà.
Com a alcalde i equip de go-
vern tenim el compromís 
ferm de seguir el que se’ns 
digui des de Govern, com si 
fossin unes eleccions nor-
mals i corrents. Des de Vila 
de Capellades-CUP tenim el 
compromís de complir amb 
el mandat municipal, en el 
qual hi havia la celebració del 
referèndum i de facilitar que 
aquest referèndum es fes. 
I tenim tota legitimitat per 
fer-lo: és la via més democrà-
tica i transparent per saber 
què volem els catalans.

Per tant, creus que l’1-O es 
posaran les urnes.
Sí, sí, treballem en aquesta 
perspectiva. A partir d’aquí el 
que pugui succeir serà provo-
cat, segur, per aquells que per 
tanyen a un estat arcaic, que 
té molt poca cultura demo-
cràtica i que no suporta haver 
de trencar aquest pacte d’elits 
que sosté el govern espanyol.

Una feina important és la 
que s’està fent donant a 
conèixer internacionalment 
tot el procés.
El ressò internacional permet 

donar a conèixer el procés ca-
talà i tot el que està fent l’estat 
espanyol. I això es fa treba-
llant molt, concisament i tos-
sudament, explicant a la resta 
del món quina és la nostra 
situació. És molt important 
que no ens sentim sols i per 
això s’ha de donar a conèixer 
i buscar sinergies. La visualit-
zació exterior permetrà que 
ens reconeguin com a sub-
jecte polític i que reconeguin 
els resultats que s’esdevinguin 
del referèndum.
Els principals diaris dels prin-
cipals països del món par-
len del conflicte català com 
a conflicte democràtic, cosa 
que és molt important.

Des de la CUP estem voltant 
el món, hem fet conferències 
internacionals, com la resta 
de partits  també estan fent.
Sabem que l’estat espanyol 
utilitza eines poc democràti-
ques i clavegueres aquí però 
també fora del país, emprant 
totes les eines que estan al seu 
abast per pressionar, amena-
çar, prohibir....
Parlem una mica de Festa 
Major. Com es presenta?
Una de les coses que és 
d’agrair és la capacitat que 
tenim com a poble de posar 
sobre al taula un programa 
d’actes d’aquestes caracte-
rístiques. Un dels objectius 
d’enguany era la consolidació 
de les entitats a participar-hi 
i s’ha aconseguit. La Nit de 
Barraques n’és un clar exem-
ple ja que és una nit creada 
per a ells, és on portem els 
grups musicals de més qua-
litat perquè en surtin benefi-
ciades. L’any passat va ser un 
èxit i enguany hi participa 
alguna entitat més.
Un dels nostres objectius és 
transformar la Festa Major, 
retornant al poble allò que 
alguns dels governs anteriors 
havien aconseguit finiquitar, 
perquè en tenir diners, van 
prescindir de la gent. I no-
saltres hem tornat a comptar 
amb les propostes ciutada-
nes, fent més participada la 
Festa Major.
Podríem destacar el con-
cert de Doctor Prats la Nit 
de Barraques, la rapera Sara 
Eve a la plaça... hem buscat 
actuacions que agradin a 
tothom. També comptarem 
amb la participació de molts 
dj’s locals. Com a actes nous 
hi haurà un taller i volada 
d’estels.
Amb aquesta Festa Major, 
Capellades continua sent un 
referent cultural i festiu a la 
comarca.

“Les CUP hem estat indispensables per haver arribat 
on som, amb els seus pros i els seus contres. Vàrem 
ser forts en el moment més difícil i això a ajudat a 
enfilar fermament el camí cap al referèndum”
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Arriba la Festa Major de Capellades amb dies replets 
d’activitats per a totes les edats
CAPELLADES / LA VEU 

La Festa Major de Cape-
llades es celebrarà del 
14 al 17 d’agost però ja 

hi haurà propostes diverses a 
partir del dissabte 12 d’agost, 
amb el Capvespre d’art al Pati 
de La Lliga i el Bino Popular 
amb discomòbil que orga-
nitzarà l’Hoquei Club Cape-
llades a la plaça Catalunya. 
Cal afegir que la Festa Ma-
jor Popular (FMP) es 
farà  de l’11 al 15 d’agost.
Un repàs cronològic dels actes 
de Festa Major porta a des-
tacar l’Asado argentino que 
organitza la FMP el dia 11; 
el Capvespre d’Art que es fa 
conjuntament entre La Lliga 
i l’Ajuntament per la tarda del 
dissabte 12 d’agost o el Cuinem 
La Bassa del diumenge 13.
El dilluns 14 a migdia hi 
haurà Concert Vermut amb 
Renaldo i Clara, proposat 
des de Lemon Day, Corre-
foc i Concert amb Sara Pi 
& Érico Moreira a mitja nit.

El dia 15 d’agost, després del 
Ball a l’església, hi haurà el 
Pregó amb els forners com a 
protagonistes. A la tarda, es-
pectacle familiar amb Merci 
Bien de la Companyia Mu-
music Circus. La nit serà 

primer per l’Orquestra New 
Marabú i després per als 
grups Trast i The Txandals.
Del dimecres 16 d’agost, en-
tre d’altres propostes, cal par-
lar de l’espectacle de carrer 
amb Los Rabinovich i de la 

segona edició de la Nit de les 
Barraques, amb la participa-
ció de les entitats de Capella-
des a les barres i l’animació 
de les Funkystep & They Sis-
ters i el concert de Dr. Prats.
Per al darrer dia, amb l’habi-

tual Arrossada Popular, també 
hi haurà havaneres i el concert 
del grup vocal In Crescendo.
En aquesta Festa Major es 
tornarà a repetir la campa-
nya “Estimo com vull i qui 
vull, si dic sí, triem on; si dic 
no,  bona nit!”  per al foment 
d’unes festes lliures d’actituds 
sexistes i no discriminatòries.
Aquesta és una iniciativa que 
es va impulsar fa dos anys i 
que va tenir molt ressò, tant 
dins Capellades com fora. 
En aquesta edició, seguint 
la mateixa línia es pretén 
reafirmar el caràcter inclu-
siu i respectuós de les festes 
i prevenir relacions abusives 
i discriminacions de gènere. 
L’any passat es va promocio-
nar a través de cartell i amb 
unes polseres de diferents 
colors. Enguany s’ha prepa-
rat un nou disseny de cartell. 
La promoció es farà tam-
bé amb adhesius i gots 
reciclables durant les 
festes, que reproduiran l’es-
lògan del “Estimo com Vull”.

DIVENDRES 11                                                                     
-a les 21.30 de la nit a la Plaça de la Bassa 
Sopar Popular amb “asado argentino”                                                                                                                        
-a les 23 Espectacle Kumulunimbu 
de la Cia.Ortega a la Plaça de la Bassa

DISSABTE  12                                                    
-a les 18 a la Plaça de la Bassa Cursa 
d’orientació                                                                    -a 
les 19 al Pati de la Lliga Capvespre 
d’Art  
-a les 23 de la nit a la Plaça Catalunya 
Bingo popular i Disco mòbil amb el 
Hoquei Capellades -a les 23.30 a la 
Plaça de la Bassa Concert amb Mas-
carats, Sara Hebe i Malandras DJ

DIUMENGE 13
-a les 13.30 a la Plaça de la Bassa 
Cuinem la Bassa

DILLUNS 14
-a les 9 a l’Esplanada Campionat Pe-
tanca
-a les 12.30 a Les Voltes de Casa Bas 
Inauguració exposició Jordi Pons
-a les 13.30 als Jardins Casa Bas Con-
cert vermut amb Renaldo i Clara
-a les 20 a l’Església de Sta.Maria Mis-
sa de Vigília
-a les 22 entre la Pl.Verdaguer i la 
Pl.Àngel Guimerà el Paseillo i espec-
tacle de Dimonis
-a les 22.30 als carrers i places de la 

població, el Correfoc
-a les 24.30 als Jardins Casa Bas Con-
cert Sara Pi i Érico Moreira
-a les 24.30 a la Plaça de la Bassa Nit 
de PD’s DJ Bass-A, Dub Kennedys i 
DJ Bernie

DIMARTS 15
-a les 10 a l’Església de Sta.Maria Repic 
festiu de campanes
-a les 10.30 als carrers i places Xaranga 
pels carrers amb Ho Peta Street Band
-a les 11 a l’Església de Sta.Maria Ofici 
Festa Major
-a les 12 a l’Església de Sta.Maria Ball a 
l’església amb els Gegants, Gegantets 
i l’Esbart Dansot
-a les 12.20 a la Plaça Verdaguer Pre-
gó de Festa Major amb els Forners de 
Capellades
-a les 12.30 entre la Plaça Verdaguer 
i Font Cuitora Cercavila amb els Ge-
gants, Gegantets, Falcons, Capgros-
sos i la Xaranga Ho Peta
-a les 13.30 a Font Cuitora Concert 
vermut de Gypsy jazz amb el grup 
Shine
-a les 17.30 entre la Pl.Catalunya i els 
Jardins de la Residència la Bicicletada 
Popular
-a les 18 al c/Fossar DONAR VEU...i 
veure més de la Cia. Les Mireies (acció 
de carrer sobre el tema de gènere)
-a les 18.30 als Jardins de la Residència 

Espectacle familiar Merci Bien amb 
la Cia. Mumusic Circus
-a les 18.30 a la Plaça Catalunya el 
Cercatasques
-a les 19 a la Plaça de la Bassa Sarda-
nes amb la Cobla Almogavarenca
-a les 22.30 a la Piscina municipal 
Concert i Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra New Marabú
-a les 23.30 a la Plaça Àngel Guimerà 
Sessió amb DJ Texas- DJ’s KpBoyz i 
concert Nezar Kamal Live Show
-a les 24.30 a la Plaça Verdaguer Con-
cert amb el grup Trast
-a les 02.00 a la Plaça Verdaguer Con-
cert amb el grup The Txandals

DIMECRES 16
-a les 11.15 a l’Església de Sta.Maria 
Missa pels difunts
-a les 12.30 a la Piscina municipal Pad-
dle Surf Show a la piscina
-a les 13.30 als Jardins de Casa Bas 
Concert vermut amb el grup Pribiz
-a les 18 al Camp de futbol municipal 
Partit de Festa major- C.F.Capellades 
vs A.E.Piera
-a les 18.30 a la Plaça Verdaguer Es-
pectacle de carrer amb Los Rabino-
vich Klemzer Little Band
-a les 20.30 al Pati de la Lliga Concert 
de capvespre amb la C-15 Jazz Band
-a les 21.30 als carrers i a la Pl.Catalu-
nya Xaranga Ho Peta Street Band

-a les 22 a la Pl.Catalunya Nit de Bar-
raques-Sopar amb les entitats, am-
bientació de The Jazzman Selecta
-a les 24 a la Pl.Catalunya Nit de Bar-
raques- Concert de les Funkystep & 
The Sey Sisters
-a les 01.30 a la Pl.Catalunya Nit de 
Barraques- Concert de Dr.Prats
-a les 03.00 a la Pl.Catalunya Sessió 
amb The Jazzman Selecta
-a les 05.00 entre la Pl.Catalunya-Pl.
Sant Jaume Cercavila cap a Ca l’An-
gelillo amb la xaranga Ho Peta 
Street Band
-a les 5.0 a la Pl.Sant Jaume Esmor-
zar de forner a Ca l’Angelillo “50 
coques x 50 anys...”
-a les 11 al Museu Molí Paperer Pa-
per en família- Tallers amb paper
-a les 14 a la Font Cuitora Arrossada 
popular
-a les 19 a la Font Cuitora Havaneres 
i cremat amb el grup l’Espingari
-a les 19 al Camp de futbol municipal 
Taller i volada d’estels amb El Ven-
tilador
-a les 22 a la Piscina municipal Con-
cert amb el grup vocal In Crescendo
-a les 23.30 entre la Piscina i la Pla-
ça Verdaguer la Batucada de tanca-
ment amb Batinkat
-a les 24 a la Pl.Verdaguer Traca final 
de Festa Major
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Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van constituir un 
dels centres paperers més importants de l’Estat espanyol, especialitzat 
en paper de barba de primera qualitat i paper de fumar. Fabricants com 
els Romaní, Soteras, Guarro, Serra o Romeu, entre d’altres, abastien 
gran part del mercat espanyol, d’Amèrica del sud i Filipines.
En tota la conca fluvial de l’Anoia s’han documentat més de 40 molins 
paperers. El paper ha estat fins als nostres dies un dels principals mo-
tors de l’economia d’aquest indret. Famílies senceres treballaren en 
molins paperers; ja fos esquinçant draps, formant el full, preparant la 
cola, estenent els fulls o bé empaquetant les raimes. Són moltes les 
generacions que dia a dia han fet un bon paper.
Us proposem recórrer els indrets paperers. Un paisatge industrial for-
mat pel riu Anoia, les rieres, els recs, les rescloses i els molins paperers.
A través de 5 itineraris que parteixen de Capellades us convidem a des-
cobrir els Camins del Paper.

ITINERARI 1. CAPELLADES

L’itinerari de Capellades és 
el més urbà i el més curt. Tot 
i això és un dels itineraris on 
podrem veure més elements 
del patrimoni paperer. Parti-
rem de la Bassa i el Molí de la 
Vila (seu del Museu Molí Pa-
perer de Capellades) per se-
guir el Rec del Corronaire fins 
al Mirador de la Miranda, des 
d’on podrem veure els Molins 
de la Costa. El recorregut ens 
farà baixar cap a l’antic Camí 
Ral, on hi ha el nucli de la Font 
de la Reina. Resseguirem el 
riu Anoia per sota del Capelló 
fins al Pas de l’Aigua des d’on 
tornarem a pujar a Capella-
des.

DIFICULTAT: FÀCIL TIPUS: ANADA I TORNADA DISTÀNCIA: 3,44 km
DURADA: 45’  DESNIVELL: 160m  PATRIMONI: 5 ESP.

ITINERARI 2. CAPELLADES – LA RATA – LA 
POBLA DE CLARAMUNT

Aquest és, segurament, l’itine-
rari més industrial. Veurem com 
els antics molins paperers han 
donat pas a fàbriques modernes. 
Els edificis verticals, presidits per 
les finestres o ventanes dels pisos 
superiors on s’assecava el paper, 
han donat pas a immenses naus 
industrials que alberguen grans 
màquines. Partirem de Capella-
des i resseguirem bona part dels 
Molins de la Costa per anar cap al 
barri de la Rata. Allà creuarem el 
riu Anoia per endinsar-nos al nucli 
de la Pobla de Claramunt on troba-
rem més molins paperers i altres 
vestigis històrics.

DIFICULTAT: MODERADA TIPUS: ANADA I TORNADA 
DISTÀNCIA: 8,53 km  DURADA: 1H 49’ 
DESNIVELL: 229m  PATRIMONI: 4 ESPAIS

ITINERARI 3. LA RATA – LA POBLA DE 
CLARAMUNT – VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest és un itinerari que po-
dem fer d’anada i tornada o 
bé podem fer només d’anada, 
i tornar amb tren. En aquest 
trajecte partirem de Capella-
des i el Molins de la Costa, 
descobrirem el passat pape-
rer de la Pobla de Claramunt i 
seguirem riu Anoia amunt per 
veure dos molins paperers 
que es troben a tocar de Vila-
nova del Camí.

DIFICULTAT: MODERADA TIPUS: ANADA 
DISTÀNCIA: 10,02 km  DURADA: 2H 13’ 
DESNIVELL: 197m  PATRIMONI: 2 ESPAIS

ITINERARI 4. CAPELLADES – CA LA FOU – 
BEDORC

Aquest itinerari ens convida a seguir riu Anoia avall per endinsar-nos 
als termes boscosos de Vallbona d’Anoia i Cabrera d’Anoia. Una zona 
on podrem gaudir de la natura i descobrir dos molins paperers, un 
d’ells dins de la única colònia industrial de tota la conca de l’Anoia. 

DIFICULTAT: MODERADA TIPUS: ANADA I TORNADA 
DISTÀNCIA: 16,41 km  DURADA: 3H 27’ 
DESNIVELL: 570m  PATRIMONI: 3 ESPAIS

ITINERARI 5. CAPELLADES – LA TORRE DE 
CLARAMUNT – RIERA DE CARME

La riera de Carme és un dels afluents del riu Anoia. En el seu curs 
podrem recórrer un entorn natural únic on, de tant en tant, anirem 
trobant molins paperers. Per tal d’arribar a la riera de Carme passa-
rem per La Torre de Claramunt. Una vila també paperera on, a més, 
hi ha un castell medieval molt ben conservat.

DIFICULTAT: MODERADA TIPUS: ANADA I TORNADA 
DISTÀNCIA: 18,29 km  DURADA: 4H 26’ 
DESNIVELL: 541m  PATRIMONI: 4 ESPAIS



Us desitgen una bona festa major
Els comerços de Capellades

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA CAPELLADES

Medicina interna   Cirurgia   Radiologia
Ecografia   Analítiques   Exòtics
Dietètica i nutrició   Reproducció
Vacunacions   Visites a domicili

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

FERRETERIA

Psg. Concepció, 28
08786 Capellades (BCN)
Tel. 93 801 11 70 - Fax. 93 801 38 27
Tel. mòbil: 607 538 657
ferreteriaxaloc@yahoo.es

Finques Vallbona
C/ Major 26 Capellades(08786)
Tlf: 93 801 31 55 · Fax: 93 801 30 55
info@�nquesvallbona.net · www.�nquesvallbona.net

Finques 
VALLBONA

C/ Major, núm. 37              
Tel. 93 801 04 58             

 CAPELLADES

Bona 
Festa Major
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Us desitgen una bona festa major
Els comerços de Capellades

c/ de Miquel i Mas,2 
Tel. 93 801 07 34 · Capellades

Av. Matías Guasch 57
Capellades 08786 ( Barcelona )

Bona Festa Major

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       farmacia granero campi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi
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Us desitgen una bona festa major
Els comerços de Capellades

Carrer Major 20
Capellades

  938 010 108  
650 106 922

past.guasch@gmail.com

PERRUQUERIA CANINA

Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972

NEUS BASART
Taxis Neus 4 i 7 places BONA FESTA MAJOR

UNIONS 
METÀL·LIQUES
SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 
Tel. 93 801 11 33 
CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A 
PORTES I PERSIANES

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, 

portes corredisses,
basculants, tancats,

 reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 

mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, 
mosquiteres, persianes...

Bona Festa Major!
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L’igualadí Marc Moreno s’imposa a la 
Cursa del Tren de Sant Guim
ATLETISME / LA VEU 

La 2a edició de la Cursa 
del Tren de Sant Guim 
celebrada el passat dis-

sabte 5 d’agost, dins dels ac-
tes de la Festa Major de Sant 
Guim de Freixenet, amb sor-
tida a les 20 hores al costat 
de la fabrica de pinsos YAK 

(davant de les piscines mu-
nicipals) i en aquella hora 
amb un notable descens de 
les elevades temperatures 
dels dies anteriors, va ser 
guanyada per l’atleta d’Igua-
lada,  Marc Moreno amb un 
temps de 38’15”, quedant-se 
només a 1’19’’ de superar el 
rècord de la prova establert 

l’any passat pel veterà atleta 
de Solsona, Sancho Ayala. 
Però l’atleta Sònia Sánc-
hez de La Rabassa (poble 
del municipi de Sant Guim 
de Freixenet) si que va su-
perar en 4’45” la marca de 
la guanyadora de la pri-
mera edició, establint el 
record femení en 44’52”.  

Tres nedadors del CNI
als campionats infantils 
d’Espanya de natació
NATACIÓ / LA VEU 

Des del dia 26 fins al 
dia 30 de juliol, es 
van celebrar a les 

instal·lacions del complex es-
portiu “Inacua” a la ciutat an-
dalusa de Màlaga el XXXIV 
Campionat Estatal Infantil 
d’Estiu de Natació. El Club 
Natació Igualada hi va par-
ticipar amb tres nedadors,  
Janna Blaya, Andreu Bermejo 
i Oscar Díez. Cal destacar que 
hi havia un total de 804 par-
ticipants i 244 clubs. Les pro-
ves en les que van competir  
i els resultats obtinguts més 
rellevants són els següents: 
Janna Blaya:
400 estils – 5a finalista al matí 

amb un temps de 5.13.94  
quedant finalment 6a però 
rebaixant el temps en 5.10.94
400 lliures – 8a finalista al 
matí en 4.37.36 i a la final a la 
10ª posició en 4.37.98
Andreu Bermejo:
200 papallona – 20a posició 
amb un temps de 2.19.40
Oscar Díez:
100 Lliures – 20a posició amb 
un temps de 56.66
Són uns resultats molt po-
sitius, fruit de l’esforç i de la 
bona direcció de la seva en-
trenadora. S’han rebaixat els 
temps tot i l’alt nivell d’una 
competició estatal. Agrair 
tant a Blautec com a Servisi-
mó S.L. com patrocinadors 
del CNI d’aquesta temporada. 

Dues medalles d’or als 
campionats d’Espanya de 
natació de Terrassa
NATACIÓ / LA VEU 

Tres nedadors del C.N. 
Igualada han com-
petit al Campionats 

d’Espanya d’Estiu de Nata-
ció que s’ha celebrat a Ter-
rassa dels dies 1 al 5 d’agost, 
on s’ha acollit a 710 partici-
pants entre absoluts i júniors.
El més destacat ha sigut el 
nedador Alex Varea, que 
es qui ha pujat al més alt 
del podi en dues ocasions, 
aconseguint així, dues me-
dalles d’or molt merescudes.
Els tres nedadors que hi han 
participat són: Alex Varea, 
Xavi Tort i Marçal Rodriguez. 
Les classificacions  més re-
llevants són les següents:

Alex Varea: 
Medalla d’or en 100 Braça  en 
1.04.28  i en 200 braça amb 
un temps de 2.20.98
Xavi Tort:
200 papallona – 18è.lloc amb 
un temps de 2.14.38
400 lliures – 40a posició amb 
un temps de 4.18.60 
Marçal Rodriguez:
100 esquena – 14a pos. amb 
un temps de 1.01.54
Aquests resultats són el fruit 
de tot un any d’esforç i de-
dicació tant per part dels 
esportistes com dels tèc-
nics del CNI i fan intuir un 
bon futur pels nedadors que 
estan molt animats a se-
guir en aquest esport i amb 
aquest nivell competitiu.

Laura Rodríguez al campionat 
europeu d’aigües obertes a Marsella
NATACIÓ / LA VEU 

Des del dia 4 fins el 6 
d’agost, es va dur a 
terme el Campionat 

d’Europa Júnior – Infantil d’ 
Aigües Obertes a la locali-
tat francesa de Marsella. La 
nedadora del C.N.Igualada, 
Laura Rodríguez, hi ha par-
ticipat seleccionada per la 
Real Federació Espanyola de 

Natació, per a participar en la 
prova de 5 Km, sent la neda-
dora més destacada ja que va 
quedar  4a d’Europa, parant 
el cronòmetre en un temps 
de 59.2290 i a tan sols una 
dècima de la tercera classifi-
cada, que va fer un temps de 
59.22.80.
El diumenge dia 5, la nedado-
ra del club igualadí també  va 
ser seleccionada com a millor 

nedadora espanyola per a ne-
dar  el relleu  de 4x1250 me-
tres mixtes, quedant el com-
binat espanyol en 4a posició.
L’enhorabona per l’èxit obtin-
gut fruit de l’esforç  i la cons-
tància diària i agrair també 
a la seva entrenadora Mar 
Mirabete, per saber trans-
metre-li els valors necessaris 
per aconseguir aquest resul-
tats.
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Marc Alibau guanyador 
del Mototerra de Lladurs

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al voltant d’un cen-
tenar de partici-
pants van disputar 

la setena edició del Moto-
terra de Lladurs a la comar-
ca del Solsonès, distribuïts 
en diverses categories: 50 
cc, 65 cc, 85 cc, Juniors, Sè-
niors, Fèmines i Veterans.
Entre els participants hi ha-
via el molt jove pilot Marc 
Alibau de Moto Club Iguala-
da que ho va fer a la categoria 
de 50 cc. A la primera màniga 

es va classificar segon i tant a 
la segona com tercera màniga 
ho va fer en primera posició, 
amb el que va ser el  meres-
cut i excel.lent guanyador.
Bona organització del Motor 
Club Solsonès en aquest mo-
toterra que van regar varies 
vegades el circuit per tal de 
minimitzar la pols degut a la 
sequera que afecta el terri-
tori. El traçat era ràpid amb 
uns troncs que els pilots ha-
vien de superar i que eren 
el punt d’espectacle pels es-
pectadors que hi van assistir.

La Penya Blaugrana d’Igualada guanya 
la 13a edició de la Lliga Ciutat 
d’Igualada de futbol 7
FUTBOL/ LA VEU

Durant la primera fase 
de la lliga l’equip de la 
Penya es va classificar 

entre els 6 primers, fet que li 
garantia jugar un cop mes a 
1a divisió. Un cop iniciada la 
lliga l’objectiu va ser quedar 
entre els 4 primers per jugar 
els playoff finals i així va ser. 

Amb bon ambient i un gran 
equip, les coses començaven a 
sortir i s’anaven sumant victò-
ries, fins acabar en la primera 
posició de la classificació.
Un cop dins els playoff finals, 
la Penya Blaugrana es va asse-
gurar passar a la final jugant 
un bon partit a semifinals, eli-
minant el seu rival per 6 a 2.
La gran final no va defrau-

dar a ningú, un rival molt 
complicat que des del mi-
nut 1 va posar les coses 
molt difícils, fins i tot avan-
çant-se en el marcador.
Però aquest any el títol no 
es podia escapar i entre 
tots van poder tirar el par-
tit endavant i donar la vol-
ta al marcador. Aquest any 
sí, campions de la lliga.

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com

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 

Finals (1a Divisió)
Classificació final

1r PENYA BLAUGRANA D’IGUALADA
2n CROSTÓ RESTAURANT

3r CAL POU F.C
4t. FC NABUCCO

Classificació
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LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada vol ser un 
nou espai de d’experi-

mentació i creativitat per als 
seus usuaris i s’ha afegit al pro-
grama BiblioLab, promogut 
per la Diputació de Barcelona, 
amb l’organització d’activitats 
gratuïtes encaminades a espe-
ronar la imaginació, la creati-
vitat i l’innovació en els àmbits 
artístic, científic, tecnològic i 
de lectoescriptura. La primera 
activitat BiblioLab es durà a 
terme el dimecres 23 d’agost a 
2/4 de 12 del matí i serà el ta-
ller «Juguem amb les il·lusions 
òptiques».  Aquesta activitat 
explorarà els orígens del cine-
ma, amb les joguines òptiques 
a partir de les quals es creava la 
il·lusió del moviment. La pro-
posta va adreçada a nens de 6 a 
10 anys i les seves famílies i les 
places són limitades; així que 
cal inscriure’s prèviament a la 
sala infantil de la Biblioteca. La 
resta de propostes BiblioLab 
s’aniran desenvolupant al llarg 
del curs escolar. Així, per a 
l’octubre hi ha previst un taller 
de figures en 3D sense impres-
sora; el mes de novembre es 
faran els tallers «La plastilina 
fa llums. Juguem amb l’electri-
citat» i «A que sona un plàtan. 
Fem Makey-Makey» i el de-
sembre «La caixa de música».
BiblioLab és l’aposta de la Xar-
xa de Biblioteques de la Di-
putació de Barcelona per una 
evolució en el model de les bi-
blioteques, que posa l’accent en 
l’accés al coneixement a través 
de l’experimentació i les meto-
dologies innovadores i creati-
ves en un entorn de col·labora-
ció obert a la ciutadania. 

MÚSICA / LA VEU 

Fa uns dies va cloure la 
segona edició dels Fes-
tivals Alta Segarra. Va 

ser a l’entorn de l’església de 
Sant Valentí, a Sant Martí 
Sesgueioles, on van tenir lloc 
els concerts d’Eduard Iniesta, 
divendres, i els Gossos, dis-
sabte. El festival estiuenc ha 
tancat la segona edició amb 
molt bona nota, i és que més 
de 1.000 persones han gau-
dit dels concerts proposats 
que, gràcies a la qualitat dels 
artistes i dels espais on han 
tingut lloc, s’han convertit en 
un gran reclam cultural que 
se suma a la interessant oferta 
turística de l’Alta Segarra.
L’església de Sant Valentí es va 
convertir, de nou, en un espai 
privilegiat i ple d’encant. Una 
il·luminació i decoració acu-
rada van fer que els assistents 
se sentissin privilegiats de viu-
re aquest concerts en un espai 
tan màgic.
El cap de setmana va comen-
çar amb un dels grans refe-
rents dels sons mediterranis 
del nostre país, el guitarrista 
Eduard Iniesta. Autor d’una 
música molt personal i des-
tacat multiinstrumentista de 
corda, aquest músic va estar 
acompanyar d’un grup format 
per quatre grans músics cata-
lans escollits per la complicitat 
artística i personal amb Inies-
ta. Plegats van aconseguir una 
sonoritat molt especial, que 
juntament amb l’entorn, van 
fer viatjar el centenar d’espec-
tadors presents al concert per 
imatges sonores captivadores.
Dissabte, el grup Gossos va 
celebrar el concert més con-
corregut d’aquesta edició dels 

Festivals Alta Segarra. 320 
persones van acompanyar els 
manresans en la presentació 
del seu darrer treball, “Zenit”. 
Durant el concert, Gossos va 
saber connectar amb el públic, 
buscant la seva complicitat i 
implicació. Gairebé dues hores 
de música durant les quals van 
sobresortir els temes d’aquest 
darrer disc, però sense oblidar 
les cançons que formen part 
dels 24 anys de trajectòria del 
grup que el públic va demanar 
i corejar intensament.
 
Balanç de la segona edició
Més enllà de fer una proposta 
cultural - propostant sis con-
certs de gran qualitat com són 
Marina Rossell, Obeses, Biki-
mel i La Iaia, Eduard Iniesta 
i Gossos- Àgora Alta Segarra 
ha aconseguit superar un dels 
principals objectius d’aquest 
festival estiuenc com és el de 
convertir-se en un nou pol 

d’atracció de visitants fora-
nis cap a diferents espais del 
territori. La manera és valo-
ritzant i fent atractius aquests 
espais emblemàtics que en-
guany han estat el Bosc del 
Rentador de Calaf, la Torre 
de la Manresana dels Prats de 
Rei i l’església de Sant Valentí 
de Sant Martí de Sesgueioles. 
A més, el festival s’ha conver-
tit en una bona eina de co-
hesió de la comarca.
El projecte preveu que cada 
any el certamen canviï d’ubi-
cació i se celebri en diferents 
indrets emblemàtics de la co-
marca. Per això, passat l’estiu, 
s’iniciaran contactes amb di-
ferents administracions per-
què durant l’estiu vinent es 
pugui celebrar la tercera edi-
ció dels Festivals de l’Alta Se-
garra en nous espais.
Enguany, el vessant musical 
del festival s’ha maridat amb 
una proposta gastronòmica 

BiblioLab, idees 
per promoure 
la creativitat i la 
innovació

La segona edició dels Festivals Alta Segarra 
atrau més de 1.000 espectadors

en la qual s’oferien tastos amb 
productes KM0 de primera 
qualitat regats amb una copa 
de vi o de cava. A més del 
Grup Anifalac de Calaf, orga-
nitzadora d’aquest tast, Àgora 
Alta Segarra ha comptat en-
guany amb la col·laboració de 
l’Agrupació Cultural Recreati-
va Sigarra, del Prats de Rei, i 
la Corriola de Sant Martí Ses-
gueioles que s’han encarregat 
d’ambientar els espais amb 
llums i atractius elements de-
coratius.
L’entitat organitzadora també 
ha tingut el suport dels ajun-
taments de Calaf, els Prats de 
Rei i Sant Martí Sesgueioles, 
així com el de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. A més, ha aconse-
guit comptar amb la implica-
ció i patrocini de 60 empreses 
del territori que han ajudat a 
fer realitat aquesta segona edi-
ció del festival.
 

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. 

menú per encàrrec per a grups 
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada
93 806 65 96



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Amèlia Solà, una melòdica i compassada 
veu que és tot sentiment

L ’Amèlia Sola i Serrano, nascuda a Òdena el 
1979, de ben petita i sobretot des de l’ado-
lescència, a més de manifestar una elevada 

sensibilitat per les diferents categories musicals, 
va decantar-se decididament pel soul, aquell es-
til de música resultant de la fusió del Gospel i 
el Rhythm and blues, que -en paraules d’ella- és 
un dels gèneres que millor expressen les veus de 
l’anima. I, sense deixar de banda els seus estudis 
superiors i una posterior orientació professional 
encaminada a l’administració de l’empresa famili-
ar, la seva passió per la musica i sobretot pel cant 
va esdevenir cada cop més inapel·lable. Així que, 
molts dies, en sortir de  l’Institut sempre trobava 
l’ocasió per a posar-se a cantar; i, de manera força 
rudimentària, enregistrava la seva veu en un cas-
set tantes vegades com calgués per tal de perfec-
cionar-la, bo i perseguint referents de la talla de 
la cantant i compositora Mariah Carey, una de les 
solistes més fecundes dels Estats Units.
En aquest sentit, no va tardar gaire a confeccio-
nar un esbós -amb un jove  pianista- de diferents 
temes en anglès amb un accent temàtic pregona-
ment intimista i d’efectes relaxants; un treball que 
va consolidar-se amb l’edició de “Grabaciones de 
mentira”, presentada amb el nom artístic d’Amèlia 
Gals, a  Vilanova i La  Geltrú. Tot seguit, un al-
tre disc –enregistrat al mateix local d’assajos- amb 
els mateixos temes però amb la inclusió de més 
instruments, era el resultat d’un projecte compar-
tit durant dos anys i que va ser presentat a Radio 

Igualada i Radio Vilanova, a més de diferents re-
portatges periodístics. I, en poc temps, la presen-
tació d’aquest disc a la sala barcelonina Luz de gas, 
va contribuir amb escreix a popularitzar i donar 
molt de recorregut a l’obra més enllà de la nostra 
comarca.
Emperò, aquesta producció amb temes propis i 
tan personals, i en llengua anglesa, cada cop es 
feia més difícil de fer-la rodar; una conjuntura que 
va propiciar al cap i a la fi idear una nova creació, 
que va fer-se efectiva amb la constitució del quar-
tet a piano, bateria, baix i veu, anomenat Amelia 
Soul Quartet; un grup que composava peces força 
populars destinades a amenitzar festejos i celebra-
cions en locals públics i privats. Paral·lelament, 
unes circumstàncies de signe personal, l’han 
empès a què als nostres dies les seves actuacions 
siguin en solitari; ella va sola amb unes sòlides 
competències musicals, amb peces d’abans i també 
actuals, en la línia del soul i del pop. Aquest és el 
cas de la més recent presentació pública, al Kiosk 
del Rec, del nou projecte “Sentidos”, un recull del 
tot ocorrent per a entretenir i amenitzar les tardes 
i nits d’estiu. Un concert seu és, al capdavall, una 
excepcional invitació a remoure’t els sentiments i 
connectar-te amb el teu ésser més primitiu. Efec-
tivament, des del cor, des de les emocions més ín-
times fins a aquelles que testimonien un especial 
valor simbòlic i social, tot és un gaudi d’una veu 
harmoniosament enllaçada amb les melodioses i 
–si cap- mítiques notes que l’acompanyen. 

MÚSICA / LA VEU 

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers, dirigida 
per Corrado Bolsi, ac-

tuarà aquest proper dissabte 
12 d’agost, a dos quarts de deu 
del vespre, en el tercer concert 
del 6è festival de les Nits Mu-
sicals de la Brufaganya, a Sant 
Magí.
L’orquestra de Granollers ha 
complert 25 anys ben recent-
ment i, ja des dels seus inicis 
ha anat treballant amb pro-
funditat la seva plantilla de 
cordes adaptant-la a les ne-
cessitats musicals dels dife-
rents programes. A partir d’un 
repertori que ens parlarà de 
la dansa des de Brahms, amb 
una “picada d’ull” als orígens 
de l’orquestra de la mà de Vi-
valdi, fins arribar als tangos 
d’Astor Piazzolla i sense obli-
dar una sardana del mestre 
Ruera, se’ns mostrarà, en tot el 

seu esplendor, la importància 
d’una bona base de corda.
El seu director, Corrado Bolsi, 
és una figura coneguda inter-
nacionalment com a com-
ponent del Trio Kandinski, i 
per les seves actuacions com 
a violinista  per tot el món 
col·laborant amb nombroses 
orquestres i directors com 
Christopher. Hogwood, Fabio 
Biondi i Jordi Savall.
Les entrades es poden reser-
var a través de www.brufaga-
nya.cat 
Hi haurà servei de bar a partir 
de mitja tarda i, en acabar el 
concert, xocolata desfeta amb 
coca i pa torrat per a tothom. 

Corrado Bolsi i l’Orquestra 
de Cambra de Granollers a 
la Brufaganya ART / LA VEU 

Dissabte 12 d’agost, en 
la prèvia de la Festa 
Major de Capellades, 

tindrà lloc la tercera edició 
del Capvespre d’Art al pati i 
enguany també a l’interior del 
teatre de la Lliga. Organitzat a 
tres bandes pel Taller de Cape-
llades (un espai artístic creatiu 
on durant tot l’any es compar-
teix la passió artística), l’Ajun-
tament de Capellades i La Lli-
ga, en aquesta ocasió presenta 
una bona colla de novetats, un 
increment destacat d’artistes 
participants i el mateix esperit 
de punt de trobada creativa de 
sempre.
Després que a començaments 
de juny s’obrís la convocatòria 
de participació a tothom, en-
guany seran 51 els artistes que 
hi prendran part des de les se-
güents tretze disciplines artísti-
ques diferents: Pintura, dibuix, 
cartelleria, escultura, dibuix 
digital, collage, forja, pintura 
mural, joieria, fotografia, ur-

ban sketch, fusta i esbós. 
També en aquesta edició hi 
haurà un espai en record d’al-
gun artista local finat. Si l’any 
passat es va fer un petit home-
natge a l’artista Jordi Pons, en 
aquesta edició s’exposaran un 
parell de quadres de l’Amadeu 
Freixas Vivó, segons l’acord a 
què s’ha arribat amb la família.
Altres novetats de l’edició d’en-
guany tenen a veure amb la 
connexió amb les noves tec-
nologies des d’un punt de vista 
creatiu i artístic. D’aquí ve la 
presència del dibuix digital, les 
noves tècniques fotogràfiques 
i els nous recursos creatius de 
la cartelleria que s’exposaran a 
través de diverses projeccions a 
l’interior del teatre de la Lliga, 
on també hi haurà una exposi-
ció fotogràfica organitzada per 
la recentment creada Agrupa-
ció Fotogràfica de Capellades 
a partir d’imatges recollides a 
la pàgina de Facebook “Imat-
ginat”. Així mateix es projec-
tarà la gravació del procés de 
creació d’una obra mural d’un 

artista local que ha estat enre-
gistrada prèviament.
En el transcurs del Capvespre 
d’Art també es durà a terme 
una activitat mural col·lecti-
va impulsada des del Taller i 
oberta a nens i nenes, hi haurà 
una zona dedicada a obres de 
petit format i es convocarà un 
concurs de fotografia d’instan-
tànies que s’hauran de penjar 
a la pàgina del Facebook del 
Capvespre d’Art i que seran 
valorades i premiades per un 
jurat.
El Capvespre d’Art manté l’es-
perit inicial amb què va co-
mençar fa tres anys a partir de 
tres objectius. Fomentar la re-
lació entre els artistes de Cape-
llades i de llocs propers com la 
Torre de Claramunt, Vilanova 
d’Espoia, sant Pere Sacarrera i 
Pinedes de l’Armengol, mos-
trar el ventall artístic que té 
Capellades i aquestes poblaci-
ons i reforçar el contacte entre 
els artistes i el públic interessat 
en l’adquisició de les obres dels 
primers.

Tercer Capvespre d’art a Capellades
30  |  CULTURA Divendres, 11 d’agost de 2017



La lliga del bon mot

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A la façana del número 3 del 
carrer Nou s’ha conservat 
una majòlica, amb colors 

blanc i blau, amb un petit medalló 
amb Sant Jordi, amb aquesta llegen-
da. “Alabat sia Déu/ per la vostra 
dignitat/ i per amor als altres/ no 
renegueu”.
És una d’aquelles que, abans de la 
guerra, alguns propietaris col·loca-
ren en els seus habitatges, col·labo-
rant amb l’anomenada “Lliga en con-
tra el mal parlar” (espiritual), que va 
promoure l’entitat “Foment de la Pi-
etat Catalana”, també coneguda com 

“Lliga del bon mot”. Feu una cam-
panya que pretenia l’extirpació de la 
blasfèmia i el llenguatge immoral.
En algunes altres majòliques acaba-
ven amb un: “Parleu bé si us plau”.
La campanya, però, no sentà bé a 
tothom, i en alguns llocs produí re-
accions ben contràries. Segons que 
es diu, aquella expressió: “Parleu bé, 
que no costa una punyetera merda”, 
sorgí a causa d’algun que altre rene-
gaire que,a mitjans del segle XX, no 
estava pas d’acord amb aquelles be-
nintencionades rajoles, de les quals 
en resta un testimoni a Igualada. 
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Una mirada atenta a la Capella de la 
Mare de Déu de Montserrat

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Situada entre cases, la Capella de la Mare de Déu de Montserrat és 
una estructura arquitectònica de l’any 1850, de planta quadrangu-
lar amb un absis semicircular de reduïdes dimensions, que a l’ac-
tualitat està inscrita en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya. La seva construcció va ser comandada en les darreres voluntats 
de Felícia Matheu i Padró, fundadora de la primera escola de nenes de la 
ciutat. Des de la seva obertura com a capella pública fins a l’any 1936 va 
mantenir la seva fesomia original; i, després de ser destruïda, a partir de 
1943, va ser objecte d’una substancial restauració d’estructures, parets i 
paviment, conduïda per l’insigne artista igualadí Miquel Llacuna. 
Des d’un punt de vista arquitectònic, la capella està edificada sobre una 
planta  d’una única nau amb coberta plana de bigues vistes, que acaba –
per darrere de l’altar- amb un discret absis. Aquest, veus que guanya una 
singular importància pel fet d’acollir -com a eix central i dins un refós de 
planta semicircular en el seu mur- la figura de la Verge de Montserrat, 
situada sobre una pedra de la muntanya. Al fons del mateix refós, una de-
licada pintura fa elogi de les muntanyencs de Montserrat, mentre que tota 
la silueta de l’absis, amb gran simbologia religiosa, acull sota un preciós 
abillament celestial unes extraordinàries pintures murals amb diferents es-
cenificacions que representen respectivament: a un grup de nenes, acom-
panyades d’una instructora; i, a un grup d’escolanets, acompanyats per un 
monjo de Montserrat, a més d’una figuració d’una família. 
I, al bell mig de l’absis, endevines que l’altar s’imposa clamorós sobre una 
delicada pedra blanca amb una decoració frontal de tres creus gregues. 
D’aquí ençà el traspàs cap a la nau central, entre  inscripcions i altres mo-
tius pictòrics plens de místics significats, et descobreix unes parets que 
acullen la reduïda bancada del temple, en les que unes grans pintures a 
l’oli sobre taulers apunten a magnificar diferents episodis de la història i 
tradició religiosa igualadina. La pintura del costat esquerre fa al·lusió a uns 
servents de Déu que anaven camí de Montserrat; les de la dreta, d’una ban-
da recorden el Compliment del vot del poble fet a la Verge per part de les 
autoritats, a propòsit de l’epidèmia de pesta viscuda a la vila. De l’altra, una   
pintura que rememora el triomf de la Batalla del Bruc, amb la bandera del 
Sant Crist i la figura del  timbaler.
Amb molts més reclams per a la contemplació, al costat de l’artesanal porta 
de ferro forjat, altres elements i motius ornamentals –que també són obra 
del mateix artista- complementen la captivadora composició de tot aquest 
captivador recinte sacre.  
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CERCANT L’AIGUA 
DESESPERADAMENT
Rosa Saez
El 2013 Namíbia va patir una in-
tensa sequera i els animals del Parc 
Nacional d’Etosha van patir-ne les 
conseqüències. La lluita per l’aigua 
era constant i Rosa Sáez va poder 
observar i retratar la vida salvatge 
que es concentrava en un lloc tan 
poc amable.
Del 25 de juliol al 15 de setembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

PERVERSIONS 
GRÀFIQUES
Josep M. Rosich Morist
L’exposició mostra marques i logotips 
manipulats amb la finalitat de fer-ne 
dobles lectures. Aquest efecte, el de la 

transformació de marques, s’ha conver-
tit en una tendència al llarg del temps.
Del 22 d’agost al 10 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

MEDITERRANEO.
APPUNTI
Daniela Colafranceschi.
De juny a agost al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

LES ARQUITECTURES 
SAGRADES
Carles Piera.
L’obra escultòrica d’aquest artista 
omple l´espai i s´apodera de l´es-
pectador, per fer-lo partícep de re-
flexions que ajuden a entendre la 
realitat d´una altra manera.
Del 6 de juliol al 31 d’agost a Artèria, 
espai d’art i tallers

FESTIVAL ZOOM, 15 
ANYS
Recull fotogràfic dels 15 anys d’his-
tòria del festival de cinema per a te-
levisió igualadí.
Del 22 d’agost al 22 de setembre al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

3,2,1...ACCIÓ. Un pla 
seqüència per la història 
del cinema a Igualada
Una cronologia dels fets principals re-
lacionats amb el cinema a la ciutat: les 
primeres projeccions, els locals, el cine-
ma amateur, els cineclubs, etc.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

SEMPRE GEGANTS
Gegants.
De l’1 de juliol al 23 d’agost a la 
Sala Camil Riba de Sant Martí de 
Tous.

AMADEU FONT: UNA 
VIDA A TRAVÉS DE LA 
PINTURA
Exposició de les obres donades 
per la família de l’artista al Mu-
seu. Va ser un pintor igualadí d’art 
abstracte, ceramista i restaurador, 
molt arrelat a la seva ciutat i amb 
una obra extremadament personal 
i compromesa, moderna, rebel i 
alhora intimista.
Del 28 de juliol al 3 de setembre 
a la Sala d’exposicions del Museu 
de la Pell.

EXPOSICIONS

LLIBRES / LA VEU 

El servei de bibliopis-
cines i biblioplatges que 
ofereixen les bibliote-

ques públiques de Catalunya 
augmenta l’oferta de lectura i 
ofereix una selecció de revistes 
per tal que els lectors puguin 
gaudir de més publicacions 
en català. Enguany, les 100 
biblioteques públiques que 
organitzen aquestes activitats 
han rebut 62 lots de suport de 
revistes en català des de la Di-

recció General d’Arxius, Bibli-
oteques, Museus i Patrimoni 
del Departament de Cultura, 
en col·laboració amb l’Associ-
ació de Publicacions Periòdi-
ques en Català (APPEC).
Els usuaris de les biblioteques 
que s’han sumat a la iniciativa 
trobaran a la seva disposició 
els següents títols de revistes 
en català: Cavall Fort, Cui-
na, Descobrir, El Tatano, El 
Temps, Enderrock, Esguard 
paper, Experiències, Fosbury, 
Reporter Doc i Sàpiens.

En paral·lel, els usuaris de les 
biblioteques públiques també 
poden participar en el con-
curs #BiblioEstiuRevistes. La 
persona que aconsegueixi més 
“m’agrada” amb la foto que 
pengi a les xarxes socials lle-
gint una revista en català i amb 
l’etiqueta #BiblioEstiuRevistes 
serà el guanyador i rebrà una 
tauleta i una subscripció d’un 
any a l’iQUIOSC.cat.
Actualment, totes les bibliote-
ques públiques de Catalunya 
compten amb les col·leccions 

de les principals capçaleres en 
aquesta mateixa línia de col·la-
boració per incentivar la lectu-
ra de revistes en català.
Cada estiu, les biblioteques pú-
bliques habiliten punts de lec-
tura a l’aire lliure per tal d’apro-
par la lectura allà on el lector 
passa l’estiu. Les propostes més 
conegudes són les bibliopis-
cines i les biblioplatges.
En aquestes biblioteques d’es-
tiu es posa a disposició dels 
seus usuaris un fons pensat 
per a totes les edats en què 

predominen els temes d’ac-
tualitat i la literatura d’imagi-
nació: diaris, revistes, còmics, 
contes i novel·les, principal-
ment. També permet aconse-
guir obres en préstec, fer-se el 
carnet de la biblioteca i, en al-
gun cas, connectar-se a Inter-
net.  S’ofereix a més un ventall 
d’activitats complementàries 
com conferències, concerts, 
lectures, presentacions i pro-
postes culturals per a totes les 
edats per fomentar l’aliança 
entre lectura i lleure.

Les bibliopiscines i biblioplatges reforcen l’oferta de revistes en català

CABARET:  TEATRE VICTORIA

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2016 - 2017

Dia 28 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. 
Entrades garantides a platea
L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix 
aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre 
les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels 
seus caps.

Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi 
i la �ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor 
entre Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.

Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… 
CABARET és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de 
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

Dia 08 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. 

Entrades garantides a platea

Enveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó es troben en una obra mestra de Verdi que va despertar les 
ires i prohibicions de la censura del moment, obligant al compositor i llibretista de fer-hi canvis: de la Suècia original al llunyà Boston. 

Torna al Liceu el gran tenor polonès Piotr Beczala amb un dels seus títols de capçalera, al costat de la soprano Ekaterina Metlova. El muntatge de 
Vincent Boussard reforça l'ambient fosc i de misteri que envolta la peça, compta amb vestuari de Christian Lacroix i amb la sobrietat 
escenogrà�ca de Vincent Lemaire, que permet concentrar l'atenció en el nucli dramàtic de la partitura. El repartiment, dirigit per un veritable 
especialista com és Renato Palumbo, presenta a més dos referents en el cant verdià: D. Zajick i D. Hvorostovsky. 

UN BALLO IN MASCHERA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!
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Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

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

HORITZONTALS: 
1. Fa de bon entretenir-s’hi, com la jugadora de volei que prepara l’esmaixada. Cap escapçat / 2. 
Molts sòmines que no són valencians també la duen a la sang. Trec l’aire com un balenó / 3. Al 
mocador de la Laura Jover. Esquitxi en Rufí, el del vell Brusi. Sense sens es / 4. L’àvia ploramiques. 
Millores el volum i les formes de les calces / 5. Empatar, com a mínim. Aquella opulència que 
dóna els detalls / 6. Zero a l’esquerra. Si remena roba va bé, però si és enmig de l’aigua… I un a la 
dreta / 7. Valencià amb doble identitat: és de poble i alhora va de nòrdica paradigmàtica. Enfeinat 
a fer el que sap fer / 8. Tres quintos de birra. Afers apresos a escola per segons quins homes / 9. 
Això de ser americà avant la lettre l’ha convertit quasi en indigent. Dues d’una tacada / 10. Sumi 
unes quantes preses a la seva col·lecció d’olors. Esgarrapada, o menys i tot / 11. Cua de balena. 
S’assembla molt al mosquítid però amb més tirada al nepotisme. Al cor de la Mísia / 12. Segons 
com mira, al cinema, la veu dolça. Constrenyiment fet entre dos, com a mínim / 13. En perdre el 
càrrec a les colònies s’hagueren de quedar al carrer, com l’Amat. Camí ample que modernament 
es fa de ferro.

VERTICALS: 
1. Vostè que és policia, posi que això vol dir ‘presència de molts pòlips’. Vine cap dalt / 2. Barra 
perquè així el timoner, mentre mena, jau. Pixador per a gent estudiada / 3. Del saxo al sexe. Afers 
que afecten els mossos i els presos. A les vores de la mar / 4. Tot un any sense descalçar-se. No és 
cosa de lliurar ans de la sorra que avança / 5. Escàs atreviment. Sense esquerdes d’aquelles que 
un manobre no pot arreglar. Cul de cafè / 6. De l’exili del senyor prou poderós perquè no li faltin 
píndoles. Un àrab al museu / 7. Cap de l’oposició. Sanguinari i despietat com el bèstia de l’Ovidi. 
Unides per Biosca / 8. Rosegava una ària sorprenent. Defensada amb paraules / 9. En ple ball. 
Transformar la barra en unitats a punt per escurar. Presenten els mèrits i virtuts del candidat / 
10. Ja sé que és cursi, però redueixi sisplau les capacitats de l’escurçó. Com a oli vegetal té molt de 
caprici / 11. O unes quantes pàgines al final o un edifici al costat. Dificultar de mantenir-se dret 
al costat de l’Anastàsia / 12. Enfollit per haver perdut el títol de sa pròpia propietat. Un altre oli: 
aquest de julivert però amb regust d’api.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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La gran aventura de les emoticones A Igualada •  Emojis

REDACCIÓ / 

D ins del teu telèfon mòbil hi 
ha tot un món secret mai 
abans vist. Oculta després 

de l’aplicació de missatgeria instan-
tània, s’hi troba una bulliciosa ciutat 
anomenada Textópolis, on viuen i 
treballen totes les teves emoticones 
preferides. Cadascuna compleix una 
funció concreta, de manera que sem-
pre han d’estar preparades per si són 
seleccionades per l’usuari del mòbil. 
En aquest món, cada emoticona té 
una sola expressió facial, excepte l’en-

tusiasta Gene, que va néixer amb una 
fallada tècnica que li fa canviar la seva 
cara de manera descontrolada.
Determinat a convertir-se en ‘nor-
mal’ com la resta de emojis, Gene 
recorre a l’ajuda del seu millor amic, 
“Xoca aquests 5”, i de la famosa 
Rebel, una emoticona especialista en 
desxifrar codis. Junts s’embarcaran 
en una èpica ‘app-ventura’, en què se 
submergiran per les profunditats del 
telèfon i les seves aplicacions per tro-
bar el codi que solucioni el problema 
de Gene. Però llavors descobriran 
un gran perill que amenaça el telè-
fon intel·ligent, ja que si eliminen la 

memòria del mòbil, el seu món des-
apareixerà ... Amb el destí de tots a 
les mans, aquests tres amics hauran 
de salvar el seu món abans de ser es-
borrats per sempre. Serà llavors quan 
Gene descobreixi que la seva habili-
tat de tenir múltiples expressions pot 
ser en realitat un gran regal.
Aquesta pel·lícula d’animació ha 
estat dirigida per Anthony Leon-
dis (Igor, Lilo & Stitch 2: L’efecte del 
defecte), el guió també co-escriu al 
costat d’Eric Siegel (Men at Work, 
Mans lliures). En la versió original, 
les veus dels protagonistes són les 
dels actors T.J. Miller (Silicon Valley, 

Deadpool), com Gene; James Corden 
(The lady in the van, Into the Woods) 
en el paper de “Xoca aquests 5”; i 
Anna Faris (Pluja de mandonguilles 
i la sèrie Mom) com Rebel. A més, 
Sofia Vergara (Modern Family) posa 
la veu a La Flamenca del Whatsapp i 
Patrick Stewart (Logan) com La Caca 
Somrient del WhatsApp. Pel que fa 
a les veus a Espanya, el presentador 
Carlos Latre és l’encarregat de donar 
vida a “Xoca aquests 5”, Macarena 
Gómez (La que se avecina) és Rebel, 
Úrsula Corberó (La casa de papel) 
Somriures i Mario Vaquerizo es con-
verteix en Caca.
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Cinema en temps de guerra A Tous •  Su mejor historia

REDACCIÓ / 

L ondres, en plena Segona Guer-
ra Mundial, un grup de cine-
astes rep l’encàrrec de realitzar 

una pel·lícula patriòtica que aixequi 
l’ànim de les tropes en aquests mo-
ments crucials. Mentre l’aviació nazi 
bombardeja la ciutat, l’equip es posa 
mans a l’obra per rodar el film perfec-
te que commogui als espectadors an-
glesos. Per aconseguir-ho contracten 
Catrin Cole, una secretària convertida 
a guionista de productes propagan-
dístics, que haurà d’escriure el llibret 
de la cinta mentre brega amb els seus 
companys, tots homes que no veuran 
amb bons ulls la intervenció d’una 

dona. En aquest ambient coneixerà al 
guionista Tom Buckley i al veterà actor 
vingut a menys Ambrose Hilliard. Els 
tres s’enfrontaran a multitud de reptes i 
interferències polítiques mentre inten-
ten fer alguna cosa amb significat en 
aquests temps de guerra.
Su mejor historia és una pel·lícula basa-
da en el llibre publicat per Lissa Evans 
en 2009. Ha estat adaptada per Gaby 
Chiappe i dirigida per Lone Scherfig 
(An Education) i està protagonitzada 
per Gemma Arterton (Quantum of 
Solace, Primavera a Normandia), Sam 
Clafin (Els Jocs de la Fam, Abans de tu), 
Bill Nighy (Love Actually, El nou exòtic 
Hotel Marigold), Jack Huston, Jeremy 
Irons i Richard E. Grant, entre altres.



A Igualada •  Emojis

ATOMICA 
Estats Units. Acció. Aventures. De David Leicht. Amb 
Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella.  
Lorraine Broughton és una espia d’alt nivell del MI6 que es 
trasllada a Berlín després de la caiguda del mur per acabar 
amb una perillosa xarxa d’espionatge que acaba d’assassinar 
a un agent encobert que era el seu company i que, ara, ame-
naça amb revelar les identitats de la resta d’informadors de 
les agències d’intel·ligència del món occidental.

DUNKERQUE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn 
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, 
Cillian Murphy.
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de 
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes 
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de 
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja, 
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una 
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic 
s’acosta.

HERMANOS DEL VIENTO
Àustria - Espanya. Drama amb animals. De Otmar Penker 
i Gerardo Olivares. Amb Jean Reno, Manuel Camacho, To-
bias Moretti, Eva Kuen. 
Un noi tracta de salvar la vida d’una petita àguila que ha cai-
gut del seu niu. Tot comença quan un àguila cria dos polls. 
El més fort és llançar al més feble des del niu. També l’home  
té els seus costums i sovint fa mal als que més vol. Lukas 
pateix a mans d’un pare, tancat en si mateix des de la pèrdua 
de la seva esposa. Va morir quan rescatava el nadó Lukas i 
ara, el noi porta la càrrega de la seva mort.. 

TRANSFORMERS. EL ULTIMO CABALLERO
Estats Units. Acció. De Michael Bay. Amb Mark Wahlberg, 
Laura Haddock, Anthony Hopkins
El món ha canviat per complet. La Terra és ara un lloc de-
solat, ple d’edificis destruïts i on els éssers humans lluiten 
per sobreviure al conflicte que la humanitat manté amb els 
robots alienígenes. Izabella (Isabela Moner) és una de les 
moltes persones la vida va canviar dràsticament amb l’arri-
bada dels extraterrestres.

EMOJI. LA PELICULA
Estats Units. Animació. De Tony Leondis. Amb  T.J. Miller, 
James Corden, Anna Faris. 
Dins del teu telèfon mòbil ha tot un món secret mai abans 
vist. Oculta després de l’aplicació de missatgeria instantània, 
es troba una bulliciosa ciutat anomenada Textópolis, on vi-
uen i treballen tots els teus emoticones favorits. Cadascun 
compleix una funció concreta, de manera que sempre han 
d’estar preparats per si són seleccionats per l’usuari del mò-
bil. 
  
UNA NOCHE FUERA DE CONTROL
Estats Units. Comèdia. De Lucia Aniello. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Kate McKinnon, Jillian Bell. 
Jess (Scarlett Johansson), Alice (Jillian Bell), Frankie (Ilana 
Glazer) i Blair (Zoë Kravitz) són amigues des de la Universi-
tat. Ja ha passat una dècada des de la seva època d’estudiants 
i, ara, les quatre es reuneixen de nou per celebrar que Jess va 
a casar-se amb el seu promès Peter. Alice convenç a les altres 
d’anar a celebrar-ho a Miami.

SPIDER-MAN: HOMECOMING 
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Jon Watts. Amb 
Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr i Marisa 
Tomei 
Peter torna a casa, on viu amb la seva tia. Sota l’atenta mi-
rada del seu mentor Tony Stark, Peter intenta mantenir una 
vida normal com qualsevol jove de la seva edat, però inter-
romp en la seva rutina diària el nou malvat Vulture i,   amb 
ell, el més important de la vida de Peter començarà a veure’s 
amenaçat..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

ATOMICA 
Dv: 18:00
Ds: 18:30
Dg: 21:00
Dll: 21:00
Dm: 21:00
Dc: 18:30
Dj: 20:00

UNA NOCHE FUERA DE CONTROL 
Dv: 21:00
Ds: 21:00
Dg: 18:30
Dm: 18:30
Dc: 21:00

MATAR A UN RUISEÑOR 
Dll: 18:00

ABRACADABRA (12A)
Dv a Dj: 18:45/20:45

ATOMICA (12A) 
Dv i Ds: 18:35/21:30/23:45
Dg a Dj: 18:35/21:30

CARS 3 (TP)  
Dv Dll a Dj: 16:40
Ds i Dg: 12:10/16:40

DUNKERQUE (12A)  
Dv i Ds: 21:25/23:15
Dg a Dj: 21:15

EMOJI: LA PELICULA (TP)
Dv: 16:00/17:00/18:00/19:00/20:00
/21:00/23:10
Ds: 12:00/16:00/17:00/18:00/19:00
/20:00/21:00/23:10
Dll a Dj: 
16:00/17:00/18:00/19:00/20:00

EMOJI 3D (TP)
Ds i Dg: 14:00

EMOJI en català (TP)
Ds i Dg: 13:00/15:00

GRU 3. MI VILLANO FAVORITO (TP)
Dv Dll a Dj: 16:50/19:15
Ds i Dg: 12:45/14:50/16:50/19:15

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (12A)
Dv a Dj: 21:50

REY ARTURO: LA LEYENDA DE EX-
CALIBUR (12A)
Dv Dll a Dj: 17:15/19:45/22:15
Ds i Dg: 13:15/17:15/19:45/22:15

SPIDER-MAN HOMECOMING 3D (7A)
Dv. Dll a Dj: 15:45/18:30/21:20
Ds. i Dg: 
00:00/12:30/15:45/18:30/21:20

SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)
Dv a Dj: 16:30

TRANSFORMERS: EL ULTIMO CABA-
LLERO 3D (12A)
Ds i Dg: 12:15

TRANSFORMERS: EL ULTIMO CABA-
LLERO (12A)
Dv a Dj: 16:15/19:10/22:20

UNA NOCHE FUERA DE CONTROL 
(16A)
Dv a Dj: 22:50

WONDER WOMAN (12A)
Ds i Dg: 12:50

TANCAT PER VACANCES

HERMANOS DEL VIENTO (apta)  
Dg: 18:00
SU MEJOR HISTORIA (7A)  
Dg i Dm: 19:40
UN MONSTRUO VIENE A VERME (7A)  
Dm: 18:00

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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A Tous •  Su mejor historia
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Agost
11: Clara (Assís 1193-1253); Tiburci; Susanna.

12: Herculà; Hilària. 
13: Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora; Centola.
14: Maximilià-Maria Kolbe; Eusebi; Anastàsia.  

15: Assumpció de la Mare de Déu; Tarsici.
16: Esteve d’Hongria; Roc; Serena. 

17: Jacint de Polònia; Beatriu de Silva; Eusebi.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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REDACCIÓ / LA VEU 

El proppassat dilluns 
dia 7 d’agost va morir 
el pare de l’escoltisme 

català als 85 anys. Durant 
el franquisme va contribuir 
decisivament ha mantenir la 
catalanitat dels Minyons Es-
coltes i Guies de Catalunya i 
alhora va dotar-los de reco-
neixement i d’una mirada in-
ternacional continuant la tas-
ca de Mossèn Antoni Batlle.
Havia nascut a Mataró el 9 
d’agost de 1931. Alumne de 
l’Escola de Santa Anna, es va 
fer escolapi el 1946. El 1954 
va ser ordenat sacerdot, quan 
era ja a Igualada, on va fun-
dar el moviment CEM (Cen-
tre Escolapi de Muntanya), 
que propugna entre els joves 
el contacte amb la natura com 
un espai privilegiat per en-
tendre l’obra de Déu per viure 
una experiència transcendent 
i cívica, fonamentada en els 
valors de l’amistat, la fe i el 
país. 
Quan ell va marxar d’Igua-
lada el 1957 aquest grup del 
CEM es va afegir al moviment 
escolta igualadí, aportant-hi 
les seves unitats més joves 
(estol de llops) que ja exis-
tia amb el nom de CEDAC 
(Centre Excursionista d’Ac-
ció Catòlica) ja que en aquells 
temps de dictadura, l’escoltis-
me estava prohibit per les au-
toritats civils però, al mateix 

temps, protegit per l’Església. 
Els promotors i continuadors 
del moviment escolta local a 
la nostra ciutat foren Miquel 
Ball i Mossèn Còdol.
Va ser destinat a Cuba en 
plena agitació revolucionaria 
que va portar a Fidel Castro 
al poder el 1959. Va estar a les 
comunitats de Camagüey i de 
l’Havana fins el 1961, quan els 
religiosos van ser expulsats 
de l’illa pel règim castrista. 
Allà va compartir vivències 
amb l’escolapi igualadí Anto-
ni Porredón.
En tornar va fundar els mo-
viments escoltes de Sabadell i 
Valls. El 1968 era a París fent 
estudis pastorals quan va flo-
rir el Maig francès. El 1971 
els bisbes catalans el van no-
menar consiliari general dels 
Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya. Després 
va ser consiliari del Secreta-

riat Mundial de l’Escoltisme 
catòlic del 1976 al 1992.
Va participar en diferents 
Conferències Mundials de 
l’Escoltisme (Copenhaguen, 
1975, Mont-real, 1977, Bir-
mingham, 1979 i Dakar, 
1981) i va realitzar nombro-
sos viatges a Llatinoamèrica i 
Àfrica. Aquestes experiències 
internacionals, el van portar a 
ser nomenat consiliari mun-
dial.
Genís Samper també va im-
pulsar la celebració de l’Aplec 
de l’Esperit a Catalunya, 
una trobada multitudinària 
dels joves dels diversos mo-
viments eclesials que enca-
ra avui se celebra. I des del 
Centre Pastoral Escolapi va 
editar “Missa Jove”, una pu-
blicació periòdica de textos 
d’animació religiosa per a les 
parròquies que van marcar 
una nova manera de treballar 

Genís Samper Triedu, l’escolapi de l’escoltisme 

amb els joves a moltes comu-
nitats per la seva adaptació als 
nous temps. Va ser un pioner 
en el tractament de dades de 
la vida religiosa a Catalunya 
i va publicar diverses guies i 
estadístiques de la vida religi-
osa. També era membre de la 
Lliga Espiritual de la Mare de 
Déu de Montserrat.
Com autor o coordinador, 
deixa una llarga llista de pu-
blicacions centrades princi-
palment en l’Escoltisme i els 
joves. Entre els llibres des-
taquen 50 anys d’escoltisme 
català: 1927-1978  (1993), la 
Miscel·lània d’homenatge a 
Mossèn Antoni Batlle (1992), 
editat amb Albert Manent, o 

la Miscel·lània del Doctor Ra-
mon Masnou (2007). El 1987 
també va publicar La joven-
tut fa Catalunya 1900-1985. 
Aproximació a la història de 
les associacions de joves, coin-
cidint amb l’exposició  que 
sobre aquest tema que li va 
encarregar la Generalitat de 
Catalunya. Entre els títols de 
temàtica pastoral es poden 
citar ¿Quién es Jesús de Naza-
ret (1976), Mil noms de la fe a 
mig escriure (1977), Paraules 
de festa (1978) i Cada dia és 
Pasqua (1978).
El 1993 va rebre la Creu de 
Sant Jordi per la seva dedica-
ció als joves a través de l’es-
coltisme. 

Dilluns passat, als 85 anys 
d’edat, va morir cristianament 
a Vilassar de Mar Joan Roma 
Pujabet, igualadí, que exercia 
de metge de família, en aquella 
localitat del Maresme. 
El recordo dels seus anys esco-
lars, quan anàvem a la mateixa 
classe en el col.legi dels Ma-
ristes, d’Igualada. Després, ell, 
cursà Medicina a Barcelona, on 
es va casar amb Mercè Serra. 
Van tenir dos fills, Joan i Carles. 
Posteriorment s’establí a Vilas-

sar de Mar on ha estat molt ben 
considerat, tan professional-
ment com ciutadana, sent un 
col·laborador actiu en diverses 
activitats de la vila.
Reposi  en pau!
Rebin tots els seus familiars i 
amics, el nostre sentit condol 
que fem arribar, en particular, 
a la seva neboda, Cristina, com-
panya de redacció a “La Veu”.

J.E.F.                                                     

En el traspàs de Joan 
Roma Pujabet

A l’agost, el Cremallera de 
Montserrat ofereix una pro-
moció especial perquè els 
infants puguin viatjar gra-
tuïtament durant tot el mes. 
D’aquesta forma, el Grup 
FGC acosta les famílies a la 
muntanya de Monsterrat i els 
brinda la possibilitat de viure, 
amb tots els sentits, un estiu 
ple d’activitats, cultura i oci 
sense límits.
En tan sols 15 minuts, els vi-

sitants arriben al centre del 
recinte del Santuari. Al llarg 
de tot el trajecte poden gau-
dir al màxim de la bellesa del 
paisatge, gràcies als vidres 
panoràmics del tren, que fan 
del recorregut una atracció 
en sí mateixa.
El Cremallera inicia el seu 
trajecte a l’estació de Monis-
trol de Montserrat, on s’en-
llaça amb els trens direcció 
Barcelona i Manresa. Hi ha la 

possibilitat d’aparcar el cot-
xe a l’aparcament gratuït de 
l’estació de Monistrol-Vila i 
aprofitar tots els avantatges 
del Cremallera. Els trens es-
tan climatitzats per garantir 
el màxim confort dels usu-
aris. A més, estan totalment 
adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda i les anda-
nes es troben en el mateix 
nivell del terra dels trens per 
facilitar l’accessibilitat.

Els menuts viatgen gratis a l’agost en el 
Cremallera de Montserrat



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

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)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA
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FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 11: BAUSILI
Born, 23

Dia 12: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 13: BAUSILI/
PILAR

Dia 14:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 15: BAUSILI
Born, 23

Dia 16: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 17: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com

629 38 57 57

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig



                 de   Constructor i ciclista BTT

Divendres, 11 d’agost de 2017

“ És molt  important una bona preparació 
psicològica per assolir un objectiu, moltes 

vegades més que la preparació física”.
Em dic Bonaventura Calramunt, tinc 43 anys, visc a Sant Martí de Tous.
Compagino la meva feina de constructor amb el meu hobby, el ciclisme. 

Quines posicions i/o premis has guanyat en el món 
de la BTT?

A part d’alguns podis en curses populars, els més 
destacats són una victòria d’etapa en categoria mixta 

a la Titan Desert i una tercera posició a la general de l’any 2016. 
També dues victòries de dos etapes a La Vuelta a Ibiza en catego-
ria mixta i una segona posició de la general. 

A quines curses a nivell mundial t’has presentat?

He tingut la sort de poder participar a curses que tenen reper-
cussió a nivell mundial com poden ser la Titan Desert al Sàhara, 
l’Iron Bike als Alps Italians, l’Andalucía Bike Race, la Costa Blan-
ca,  la Vuelta  a Ibiza, la Volcat, alguna cursa de la Copa Catalana 
Internacional, la  Vuelta a Aragón... 

Cada quant vas a fer competicions?

M’agrada molt pedalar i les competicions em permeten desco-
brir entorns desconeguts per això m’agrada fer-ne sovint i del 
format que sigui, tant d’un sol dia, com non stop, per etapes, 
cicloturistes...

Com compagines la feina amb l’entrenament i les competicions?

La feina m’omple la major part de la meva vida per això tinc 
molt clares les pautes a seguir, marcant molt clarament els hora-
ris d’entrenament i mirar de complir-los. Acostumo a entrenar 
tot l’any dos dies entre setmana faci fred, sigui de nit o faci molta 
calor. I tant dissabte com diumenge aprofito el màxim d’hores 
per pedalar. 

Tens el suport d’algun patrocinador? 

Algunes empreses m’acompanyen en aquests grans reptes que em 
marco. Empreses com Four Factors sportwear que em fabrica la 

roba que utilitzo, petites empreses com Practics, instal.lacions 
Jaume Marçal, Bike Horizons, Anhel joieria d’autor, Pansalud i 
construccions Bonaventura Claramunt. L’ajuda de l’equip amb el 
que corro Bike Garraf RT també és molt important però la part 
més gran de la meva equipació va destinada a les sigles AESWH 
(Associació Espanyola de la Síndrome de Wolf Hirsch-Horn). 

Quina importància té l’equipació en aquest esport?

La roba que s’ha de dur en proves de curta durada no és tant 
rellevant com la que utilitzo en grans reptes com la Titan De-
sert o l’Iron Bike on sí que pren gran importància pel nombre 
d’hores que estàs a sobre de la bicicleta. Per això en aquest tema 
confio en la empresa igualadina Four Factors Sportwear, que em 
proporciona roba d’altíssima qualitat que s’adapta perfectament 
a les meves necessitats.

Et prepares psicològicament o mentalment per fer aquestes proves 
tan dures?

Sí que és cert que la importància d’una bona preparació psico-
lògica és clau per assolir un objectiu, moltes vegades més que la 
preparació física. Aquesta faceta la treballo moltíssim per patir 
el menys possible quan em trobo sol, tant al mig del Sàhara com 
als pics més alts dels Alps.

Quan vas a les curses, tu ets el mecànic i per tant has d’espa-
vilar-te amb els coneixements de la mecànica i les eines que 
has de portar a sobre o tens un equip de professionals que et 
vetllen i t’assessoren? 

Les meves quatre participacions a la Titan Desert han sigut en 
categoria Adventur (sense assistència mecànica ni de fisioterà-
pia) i això fa que els coneixements de mecànica siguin crucials, 
tant al finalitzar les etapes com durant les mateixes.

És important saber de mecànica de bicicleta abans de ser un 
bon corredor?

Imprescindible diria jo, s’ha de conèixer la màquina, saber es-
coltar-la per prevenir possibles desgavells i això s’aconsegueix, 
sabent de mecànica.

Quan fas curses com i de què t’alimentes?

L’alimentació per un esportista és un estil de vida, menjar sa, 
equilibrat i el més natural possible fa que tot sigui més fàcil. Per 
un ciclista, el pes és importantíssim. Durant les curses de llarga 
durada, m’alimento a base de barretes energètiques riques en hi-
drats de carboni i proteïnes i també de moltes sals minerals per 
una òptima hidratació.

En aquestes curses, es fan controls mèdics i d’antidopatge o 
has de portar un certificat mèdic quan fas la inscripció?

Amb la llicència de corredor ja va implícit el certificat mèdic de 
la federació, en algunes de gran dificultat física et demanen cer-
tificats més específics i si, en moltes fan proves antidopatge, tant 
als primers classificats per categoria com a corredors a l’atzar.

Com veus la comarca per practicar BTT ? El terreny i climato-
logia és bona per practicar aquest esport? 

La meva opinió és que ho tenim tot per ser dels millors llocs 
d’arreu per a la pràctica del BTT, però és que la gent que ha vin-
gut per aquí des de diferents indrets opina el mateix, un indret 
privilegiat, de camins i corriols per fer rutes i circuits al·luci-
nants.

            Pia Prat Jorba  @PiaPrat

 

 

 27.500km

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116 CV 
PVP: 27.818€ - Oferta: 16.200€ 

Audi A1 1.6 TDI Ambition 105 CV
PVP: 28.619€ - Oferta: 18.500€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110 CV
PVP: 29.527€ - Oferta: 18.700€

Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 110 CV
PVP: 30.298€ - Oferta: 19.700€ 

Audi A4 2.0 TDI Ambition 150CV
PVP: 35.140€  - Oferta: 22.500€ 

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic 143CV
PVP: 43.626€  - Oferta: 23.900€ 

9.200km 39.000km

45.800km 78.400km23.600km

BONAVENTURA CLARAMUNT

La baralla política a l’Ajuntament de Vilanova es fa en mig de la porqueria. No us espanteu. Vol dir que és per culpa de les escombraries. Municipal o 
privat, el servei continua fent-se, però amb damnificats. Es van convocar unes “oposicions per accedir al càrrec” i en el procés algú no ha “superat la 

prova”. La CGT i l’oposició municipal creien que l’ajuntament es subrogaria la plantilla, cosa ben habitual en aquests casos. Però resulta que aquestes 
oposicions volen dir sedàs i vàries treballadores no ha pogut superar la prova. I el rebombori s’ha fet més gran perquè una d’elles és familiar directe 
d’un ex -regidor del govern vilanoví i ara, per molts informes tècnics que hi avalin, costa molt no veure “represàlies i discriminació” en un servei on 
la qualificació tècnica necessària no és precisament la dels enginyers. Així que, com es fa ara, el tema s’ha judiacilitzat i tothom es carrega de raons 

per justificar les pròpies posicions. Sembla que oblidin que estem parlant d’un servei de recollida d’escombraries i no d’un ventilador que escampi la 
merda, no sols per la sala de Plens de Vilanova del Camí, sinó per tot el poble.    

Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat
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