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En només tres dies, en tres in-
drets de l’Anoia s’han cremat 
més de 30 hectàrees. Els focs 
han tingut lloc a Pujalt, Santa 
Maria de Miralles i Bellprat. 
Els incendis han cremat zones 
agrícoles i forestals. En el cas 
del de Miralles va ser provo-
cat per un llamp. Efectius dels 
bombers, amb mitjans aeris i 
terrestres, a més de les ADF 
van controlar els focs.
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La UEA signa un conveni pioner 
en matèria de seguretat en 

indústria química

El Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
i el Consorci Escola Tècnica 
d’Igualada han signat un con-
veni per millorar protocols en 
matèria de seguretat en indús-
tria química en cas de futures 
intervencions i millorar la res-
posta operativa
L’objecte del conveni és esta-
blir el marc de col·laboració 
de la DGPEIS del Departa-

Cap de setmana de Festa Major 
a Jorba   Pàgines 18 i 19

Dilluns comencen les tasques 
d’asfaltatge en diversos carrers 
d’Igualada
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líders a l’Anoia

L’acord permetrà incrementar les 
mesures de seguretat industrial i 
l’eficàcia dels cossos operatius en 
cas d’una emergència

ment d’Interior, el CETI i la 
UEA per millorar la seguretat 
química de l’Anoia mitjan-
çant l’elaboració de les FOER 
per part d’alumnes de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, uns 
documents de dues pàgines 
que contenen la informació 
més essencial de cada instal-
lació per poder ser consulta-
da amb celeritat de camí a la 
incidència: dades de contacte, 
productes principals, plànols 
d’accés, elements de prevenció 
presents a la pròpia indústria.                            
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Tres incendis en tres dies a l’Anoia

Demà 9a Trobada de Diables de 
la Segarra Històrica a Calaf

  Pàgina 28

Signatura del conveni entre la UEA, el CETI i el DGPEIS. / 
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L’EDITORIAL

Model de ciutat
U n element essencial del model urbanístic 

són els serveis. Anys enrere es deixava a la 
iniciativa privada l’obertura de nous esta-
bliments, però la irrupció dels grans for-

mats ha convulsionat el comerç tradicional.
Així les associacions de comerciants d’Igualada, Santa 
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí van ma-
nifestar la seva voluntat 
d’unir-se per crear una 
plataforma conjunta en 
defensa del territori i de 
l’actual model comercial 
de la comarca. Entre els 
molts arguments que as-
senyalava deien “La ciutat 
ha d’evitar la desertització 
comercial i social de les 
seves pròpies zones co-
mercials”. I afegia “cal que 
l’actual model comercial 
es complementi, i no pas que se substitueixi.” I l’Ajun-
tament d’Igualada s’ha afanyat a explicar que “encara 
no hi ha cap decisió presa” tot i reconèixer l’interès del 
Grup Bon Preu per l’antiga fàbrica Vives Vidal i per 
altres espais de la ciutat. Hom es pregunta si en una 
conurbació com la nostra hi caben tants establiments 
d’aquesta mena.

Aquesta setmana, la històrica cansaladeria i xarcuteria 
Cal Piqué, del carrer de Sant Magí d’Igualada anuncia 
que tanca. Ho explica amb un cartell al seu aparador 
on deixa ben clar que ho fa a contracor. Diu que el 
motiu per tancar és la no renovació del contracte de 
lloguer. Cal Piqué portava al mateix indret des de la 
seva obertura, el 1962.

En el carrer Sant Magí 
s’han obert dues no-
ves franquícies en els 
darrers mesos i enca-
ra queda per resoldre 
l’espai del cinema Kur-
sal i això ha fet que els 
preus dels lloguers va-
gin a l’alça. 
Tot ha d’evolucionar i 
les ciutats d’arreu del 
món miren d’adap-
tar-se als nous temps. 

Però avui encara s’obliga a fer “locals comercials” en 
les noves edificacions. Una norma que sembla desfasa-
da. Els municipis haurien d’aprofitar els seus recursos 
humans per planificar i debatre amb la ciutadania cap 
on es va i el perquè. I no només contractar “càrrecs de 
confiança” per atreure inversions. I fer-ho de manera 
racional abans que sigui massa tard. 

Tot ha d’evolucionar i les 
ciutats d’arreu del món miren 
d’adaptar-se als nous temps, 

però s’ha de fer de 
manera racional.
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#latevaveu

Pablo Casado, vicesecretari de Co-
municació del PP, ha denunciat l’ac-
titud de ‘Podemos’ respecte del PP 
“els mateixos que justifiquen ETA 
són els que justifiquen els totalitaris-
mes de Catalunya i els dictadors de 
Veneçuela”.

Jordi Turull,  conseller de Presi-
dència, ha acusat el govern central 
d’intentar impedir la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre dividint 
les forces independentistes “Primer 
entre JxSí i la CUP, després dins de 
JxSí i, si no ho aconsegueixen, in-
tenten que dins del PDECat ens dis-
cutim. El govern de l’Estat ho remet 
tot a dues coses: a la via judicial i la 
bandera de la por i l’amenaça, i al fet 
que nosaltres mateixos ens dividim.” 

Alejandro Luzón, fiscal en cap 
d’anticorrupció, va patir la visita 
d’uns lladres quan estava a la ceri-
mònia de la pressa de possessió del 
seu nou càrrec prenent-li, segons 
l’atestat policial, “diversos objectes 
de valor, entre ells varies peces jo-
ieria, una colecció de rellotges, al-
guns d’or,  i 900 euros en efectiu.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat ha dit: “Si el Consti-
tucional m’inhabilita, no acceptaré 
questa decisió. La meva inhabilita-
ció no anul·laria la voluntat de vo-
tar del poble català. És únicament el 
Parlament català el que pot fer-ho.”

Ada Colau, alcaldessa de Barcelo-
na, ha dit “el 9-N no es va demanar 
als alcaldes que s’obrissin les esco-
les. L’Ajuntament estarà encantat 
de facilitar qualsevol mobilització 
democràtica, com sempre s’ha fet, 
perquè és la seva obligació. No sa-
bem si serà un referèndum o no ho 
serà, però s’ha de ser responsable i 
no posar en cap compromís els seus 
funcionaris.” Per continuar dient 
“No sé si es farà o no l’1 d’Octubre, 
però si sé que s’acabarà fent”

Salvador Illa, secretari d’organització 
del PSC, veu “apropiat i correcte que el 
govern espanyol augmenti el control 
sobre les despeses de la Generalitat i 
es plantegi retirar el FLA en cas que 
el Govern destini recursos públics a 
organitzar el referèndum. Constatem 
amb preocupació i tristesa la constant 
presumpció d’il·legalitat.” 

Oriol Junqueras, vicepresident de 
la Generalitat, ha dit “Recorrerem al 
Suprem i al Constitucional les ame-
naces de l’estat de retirar el FLA” i 
també s’ha referit als controls de des-
pesa que l’estat pretén implementar 
“la Generalitat no facilitarà” al Go-
vern del PP la llista de treballadors 
públics que certifiquen les finances 
de la Generalitat, doncs són els mem-
bres del Govern els que certificaran 
qualsevol petició d’informació.”

Carles Puigdemon, president de 
la Generalitat, declarar al diari 
europeu ‘Política’ “L’1-O hi haurà 
urnes, hi haurà paperetes, hi hau-
rà cens i estic gairebé segur que 
ningú a Catalunya ignorarà que 
se celebra un referèndum i què es 
decideix en el referèndum.” 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Toni Marlès
@tonimarles 

 “Yo no se nada del tal #Gürtel “Mariano 
Rajoy, Spanissssh President

Oriol Solà i Solà
@OriolSola 

Pels espanyols ha de ser trist que 7M puguin 
deixar de ser-ho, però ha de ser més trist estar 

en un estat que reté la seva gent per força.

Albert Riba
@AlbertRiba

Una societat sense voluntariat no seria  
societat #25AnysJocsTV3

Manel Macià Martí
@talentiagestio 

Un altre #comerç emblemàtic que tanca 
i un altre local buit que quedarà en ple 

centre d’#Igualada, gràcies per tots aquests                   
anys @calpique!

Decidim Igualada
@DecidimIgualada

Del #pleigualada d’avui ens queda clar que en 
@marccastells no té cap intenció d’entomar 

l’ordenament urbanístic i la sostenibilitat aviat.

ECOdena
@Odenabike    

Matí molt intens al campionat d’Espanya! 3 
corredors han estat aprop del Top10! Felicitats 

a tots x la gran cursa! #P6ll673S #IXCOR 
#TEM

Ajuntament de Calaf
@AjuntamentCalaf 

#Calaf commemora el 25è aniversari d’Els Jocs 
Olímpics de Barcelona ‘92.

#AltaSegarra #jocsBCN92 #25è 
#SardanesALaFresca #SardanaOlímpica

els voladors
@elsvoladors 

Estem molt contents perquè la campanya 
ha estat un èxit! Gràcies a vosaltres, 

tornarem a fer possible aquest acte de gran                        
valor patrimonial!

Laia Vicens
@laiavicens

Antològic moment a les cintes del gimnàs: 
home amb samarreta ANC lluita per 
córrer més que home amb samarreta                    

“Todos somos españoles”

Rubén
@egel71 

Es mucho más revolucionario y rupturista 
aquel que va a votar NO el 1O que aquel 

que se escuda en unas supuestas garantías               
para no votar



V aig participar amb entusiasme en 
el 9-N. Era una consulta, que no 
era vinculant, era un acte festiu, 
-votar, en democràcia ho és- que 

pretenia saber el grau d’acceptació de la inde-
pendència de Catalunya. El resultat és prou 
conegut, dos milions tres-cents mil catalans 
van votar Sí-Sí. Era  també un acte transgres-
sor de protesta, de rebel·lió vers un Estat i un 
Govern del PP enfangat per la corrupció, que 
va fer campanya per tombar l’Estatut del 2008,  
immobilista, incapaç d’afrontar amb coratge 
les legítimes  demandes del poble català. La 
resposta desproporcionada de l’Estat va ser la 
inhabilitació de Mas, Ortega i Rigau, que re-
cordo segueixen inhabilitats i sols enmig de 
l’erm.
La virtut més gran que cal reconèixer a l’inde-
pendentisme, és que sense massa explicacions 
del que representarà la Independència, més 
enllà d’òbvies generalitats (més recursos pro-
pis, millor administració i gestió(?) etc.), ha 
aconseguit il·lusionar i mobilitzar a un amplís-
sim sector de la societat catalana. Però és que 
ben mirat,  ha estat en tot aquest temps l’única 
-reitero l’única- proposta nova, rupturista amb 
una situació insostenible, que hi hagut i encara 
ara hi ha sobre el tauler polític català i espa-
nyol. Capaç d’aglutinar tot el descontentament 
que la crisi econòmica, amb tota la seva pre-
carietat:  retrocés de l’Estat de benestar,  l’aug-
ment de la pobresa,  l’exclusió social,  les reta-
llades als vulnerables... ha aparellat. Al marge 
d’aquesta proposta, un gran silenci,  un gran 
buit, un Big Bang programàtic, trencat sols per 
reiterades promeses incomplertes, càndides 
intencions dels partits de  l’oposició i darrera-

ment únicament per amenaces.
Però al costat d’això, la gran llosa que pesa i 
pesarà damunt dels partits independentistes,  
serà el llast que el separarà de la majoria social 
necessària, és que no han sabut ni volgut su-
mar, adhesions i complicitats imprescindibles 
per  engrandir  l’espai dels que els podrien do-
nar-li suport. Dona la impressió que es confor-
men amb el  que ja tenen. Posar en el mateix 
sac Estat, Govern i poble espanyol és un error 
d’una magnitud ofensiva, que només serveix 
per mantenir la pròpia clientela. Ho hem vist 
en els límits de les mobilitzacions de suport als 
condemnats del 9-N. Si els ciutadans espanyols 
“són tots iguals de  fastigosos i fan pena”, com 
diu el nou director dels Mossos, què van anar 
a fer el President, Vicepresident i el Conseller 
d’Exteriors a l’Ajuntament de Madrid?
Vaig donar suport al referèndum a petició 
d’Òmnium Cultural Anoia, quan encara no 
se sabien els detalls de la consulta. Crec i de-
fenso, que el referèndum era i és una neces-
sitat per sortit de l’atzucac on estem. Defensa 
acompanyada d’una actitud crítica, sí,  a la 
que no  renuncio malgrat les circumstàncies 
-no confio en aquest govern-.  Una vegada 
conegudes data, pregunta i  normativa de la 
consulta i el “full de ruta”, a la meva actitud 
s’hi afegeix perplexitat i incredulitat. Hem 
entrat  en una fase en què qualsevol dubte o 
crítica -ho hem vist- és considerada  alta tra-
ïció, -és clar, estem en guerra- i a l’enemic ni 
aigua. Ha aparegut la paraula que feia temps 
que havia desaparegut del lèxic comú: “boti-
fler”, que s’empra a tort i dret,  per tornar a 
separar catalans entre “bons i dolents”, amb 
llistes d’escarni penjades a les parets. Això és 

un signe de determinació i fortalesa? Crec 
que no. Precisament els que s’omplen la boca 
d’actuar en nom de la democràcia no poden 
rebutjar-la quan l’exerceixen els altres. Així es 
construeix un nou país?
S’ha entrat en una fase embogida, promogu-
da és cert, per l’assetjament de l’Estat i el Go-
vern espanyol, actitud previsible una vegada 
trencats tots els ponts. No cal mostrar doncs 
cap estranyesa ni estripar-se les vestidures. 
És que s’ha decidit agafar el carrer del mig, 
triturant la legalitat vigent, sobre la base de 
tractats internacionals de dubtosa aplicació 
en una situació política com la nostra. S’ha 
decidit aprovar unes Lleis de desconnexió 
mitjançant un sistema parlamentari rebutjat 
pel propi organisme consultiu del Govern. 
Els fins no justifiquen uns mitjans  matussers, 
per un objectiu tan transcendental. Era d’es-
perar una resposta més sòlida del Govern.
He sentit a la coordinadora del PdCat parlar 
dels seus “soldats”: si el camí del referèndum 
es planteja en termes militars, ja hem perdut 
la guerra. Quan un es llença a la batalla ha 
de ser conscient de les pròpies forces i els 
adversaris son més nombrosos i tenen més 
aliats que nosaltres. Els que legítimament 
s’erigeixen en representants i dipositaris de 
la voluntat del poble, coneixen perfectament 
quina voluntat i quin sector de la ciutadania 
representen i els límits de les  forces amb que 
compten i també que dins de l’Europa actual, 
es impensable una declaració unilateral d’in-
dependència d’un nou país, en quaranta vuit 
hores. Algú, ho deu saber. Cal pensar en el 
dia 2 d’octubre de com i de quina manera es 
bastiran els ponts trencats.   
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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

La
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a
JOAN VICH, @joan_vich Després de l’1 d’Octubre

#L’enquesta de la setmana

Creus que és adequat l’espai on s’ha 
celebrat l’Anòlia?

 Sí 75%  No 25%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada

Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

La UEA signa un conveni pioner amb Bombers de la Generalitat i 
la Universitat d’Igualada en matèria de seguretat en indústria quí-
mica que  permetrà incrementar les mesures de seguretat industrial 
i l’eficàcia dels cossos operatius en cas d’una emergència

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

ELS GOSSOS AGRESSIUS
Núria Garreta

El diumenge 9 de juliol vaig treure el 
meu gos, com faig cada dia a les 6 del 
matí, per no trobar altres gossos, quan 
em va sortir pel costat de la plaça de 
la Creu, un altre gos sense lligar i sen-
se collar, que em va atacar amb molta 
agressivitat, ferint el meu gos i a mi 
mateixa.
Amb l’ajut d’algunes persones que va-
ren sentir els meus crits, i sobretot el 
senyor forner de l’Opan, que va trucar 
a emergències, es va aconseguir que 
aquell animal se n’anés amb la parella 
de l’amo del gos.
Jo vaig haver d’anar a l’Hospital i el 
meu gos al seu veterinari.
Sabent qui és l’amo d’aquell gos, els 
Mossos que es varen personar en el 
lloc de l’incident, varen anar a casa 
seva a buscar-lo i naturalment, no els 
varen obrir la porta.
En les visites que hem fet al veterina-
ri hem comprovat que aquest no és 
un cas aïllat i que hi ha més víctimes 
d’atacs de gossos agressius que surten 
al carrer sense portar-los lligats i, en-
cara que siguin de races perilloses, van 
sense morrió.
Hem denunciat l’amo del gos que em 
va atacar i que ja ha atacat altres gos-
sos i persones, encara que sembla que 
aquesta persona no està massa capaci-
tada, per això no entenem que l’Ajun-
tament, que el coneix, permeti que se-
gueixi sortint pels nostres carrers amb 
aquest animal, amb el risc que repre-
senta.
Jo ara, quan surto de casa meva, me’l 
trobo sovint, cosa que em provoca 
pànic. Per això, si es tornés a repetir 
l’atac que vaig patir, a qui faria respon-
sable és a l’Ajuntament d’Igualada que, 
sabent qui és aquesta persona, li per-

metin seguir tenint aquest animal tan 
perillós.
Espero que prenguin mesures perquè 
cap altra persona o animal pateixi el 
que vàrem patir nosaltres, o pitjor.

UN VEÍ DE PUIG RABAT 
TOTALMENT SATISFET 
DE LA TALA D’ARBRES
Manuel Busquets i Domènech, veí 
de Puig Rabat

És del tot intolerable que algú de Puig 
Rabat parli en nom de tots sense con-
sultar i parlant com un “doctor” entès 
en la matèria, cosa que s’ha expressat 
en una carta publicada en aquesta 
mateixa secció ara fa 22 dies, tirant 
la pedra i amagant la mà, i no tenen 
ni la decència de dir qui són, i a més 
parlant en nom meu.
Jo estic totalment d’acord amb la tala 
i neteja que s’ha fet de les zones ver-
des de la urbanització de Puig Rabat 
annexes a totes les parcel·les, per part 
de la Diputació de Barcelona i amb el 
coneixement de l’Ajuntament d’Òde-
na, cosa del tot necessària per evitar la 
propagació d’un possible foc. Ja en te-
nim una mala experiència quan l’any 
1985, si no recordo malament, per un 
foc produït a Veciana vàrem haver 
de fer retens per grups, inclús de nit, 
per vigilar que no vingués cap a Puig 
Rabat. Estarem de sort, va passar de 
llarg.
El que sí puc afirmar és que NO exis-
teix cap associació de veïns perquè 
malauradament, per allà els anys 90, 
un seguit de veïns de Puig Rabat se la 
van literalment carregar i actualment 
només s’ha fet alguna reunió per te-
mes que eren del nostre interès, i no 
hi participaren tots.

ELS AJUNTAMENTS I 
ELS ANIMALS
APAN

No hi ha dia que no ens pregunti 
algú per telèfon, e-mail o a través del 
facebook que porten les nostres vo-
luntàries, què ha de fer amb el gos o 
el gat que s’ha trobat pel carrer. 
A la pregunta responem amb una 
altra pregunta: a quin municipi heu 
trobat l’animal?
Depèn de la resposta ja tremolem...
Els ajuntaments tenen l’obligació de 
fer-se càrrec dels animals trobats al 
seu municipi. N’hi ha que, a part de 
complir amb la seva obligació, es 
preocupen realment pel que els hi 
pugui passar. Volen estar segurs que 
els animals estaran bé i que tindran 
la segona oportunitat que es merei-
xen. Altres però, indiferentment del 
color polític, agafen qualsevol em-
presa privada perquè els hi faci “la 
neteja”. Tant és quin sigui el seu destí, 
els hi preocupa gens i menys.
És qüestió de diners? Noooo!. És 
qüestió de consciència. Una consci-
ència que amb el pas dels anys con-
tinua estancada, no hi ha manera 
que els entri al cap que els ciutadans 
estimen els animals i es preocupen 
per uns éssers vius que pateixen com 
nosaltres i que probablement saben 
estimar més que moltes persones. El 
més terrible és que les seves vides es-
tan a les nostres mans. De les perso-
nes en depèn el seu destí i sobretot 
dels regidors que tenen la possibilitat 
d’oferir-los una nova vida o....
Cada vegada són més les persones 
que es queixen d’alguns ajuntaments 
de la comarca. Evidentment nosal-
tres donem veu a aquestes persones 
a través del nostre Facebook. Sembla 

que això no agrada i ja hem rebut al-
guna trucada d’advertència per a que 
deixem de donar veu a totes aquestes 
persones.
Ens queixem de les pràctiques d’ame-
naça del govern espanyol per fer ca-
llar el poble català, doncs tampoc cal 
anar tan lluny per trobar-ne d’altres 
que també les fan servir.
I nosaltres ens preguntem, en comp-
tes d’amenaçar, no seria millor que 
fessin bé la seva feina?
L’Apan no es pot fer càrrec de tots els 
animals de l’Anoia, no tenim ni els 
mitjans econòmics ni la capacitat. 
Hi ha altres comarques on l’admi-
nistració ha creat el seu propi refu-
gi. Un refugi portat per animalistes 
evidentment, perquè si l’ha de portar 
una empresa privada ja podem ple-
gar. 
Tota persona que tingui dos dits de 
cervell sap que si una “gossera” (a no 
confondre amb una protectora) es 
porta com un negoci privat per ex-
treure’n beneficis, una de dues, o hi 
ha beneficis, llavors és evident que 
els animals de cap manera poden es-
tar bé o els animals reben les atenci-
ons necessàries pel seu benestar, amb 
el qual no hi haurà cap lucre, ans el 
contrari. 
Animem als ciutadans a continuar 
queixant-se, faltaria més... Hem de 
continuar lluitant per ajudar els ani-
mals, ells no tenen veu i també hem 
de fer arribar aquest malestar als 
ajuntaments en qüestió. Tard o d’ho-
ra hauran de recapacitar i deixar de 
passar l’escombra pel carrer. 
No és un problema de diners, és sim-
plement adonar-se que els anys pas-
sen, les mentalitats canvien i no es 
pot nedar a contracorrent per tossu-
deria. Tot això cau pel seu propi pes. 
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La gestió forestal, una eina per rendibilitzar
 i preservar els boscos i evitar incendis 

Connectem els espais naturals amb el benestar de les persones 
La Diputació de Barcelona gestiona un conjunt de 12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultu-
ral que abasten més de 100.000 hectàrees de 100 municipis. Aquests espais, englobats dins la Xarxa de Parcs 
Naturals, representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya. 

Més enllà d’aquests espais protegits, en el conjunt de 
la demarcació de Barcelona hi ha 489.000 hectà-
rees de bosco. El 90% són de propietat privada i, 
moltes vegades, amb un rendiment de poc valor 

comercial en l’extracció de fusta. Tot plegat fa necessària la intro-
ducció d’eines de gestió d’aquests territoris: per donar-los un major 
rendiment i evitar també els incendis forestals.
En aquest context, la gestió forestal que la Diputació de Barcelona 
fa als parcs inclou un conjunt d’actuacions entre les quals destaca 
la intervenció en les finques pròpies. En conjunt, comprenen una 
superfície de 11.894 hectàrees, repartides entre els parcs naturals del 
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montnegre i Corredor, 
Garraf  i Castell de Montesquiu. 
Aquestes accions de gestió forestal, però, s’amplien al conjunt del 
territori, on la demanda d’intervenció és de vital importància per 
disposar d’uns boscos que donin rendiment econòmic, a més de 
preservar-los com espais d’ús públic  d’alt valor natural.

Així, l’objectiu de la gestió forestal és assolir una millor conservació 
dels sistemes naturals, fent-la compatible amb l’aprofitament dels 
seus recursos així com de les activitats que hi desenvolupen les per-
sones que hi viuen.
Col·laboració amb les associacions de propietaris forestals
La gestió forestal està molt condicionada al fet que 90% de la super-
fície de bosc és de propietat particular i està repartida entre més de 
43.000 propietaris. Aquesta circumstància obliga a trobar fórmules 
que permetin la participació de tots implicats i, a la vegada, l’impuls 
de projectes d’un àmbit territorial ampli que millorin la superfície 
forestal dels municipis.
Una d’aquestes fórmules passa per la implicació de les associacions de 
propietaris forestals, que agrupen propietaris amb interessos comuns 
per a la gestió dels seus boscos. Des de fa més de 15 anys, la Diputació 
de Barcelona participa en convenis de col·laboració de llarga durada, 
de 20-25 anys, per a la realització de projectes en aquests boscos.

Dret a gaudir dels productes dels boscos
L’aprofitament forestal s’entén també com el dret a gaudir dels productes 
dels boscos i  del conjunt d’operacions que s’hi realitzen, amb l’objectiu 
d’obtenir-ne resultats beneficiosos.
D’acord amb Llei forestal de Catalunya, els aprofitaments dels pro-
ductes forestals s’han de fer segons els principis de conservació i mi-
llora dels boscos, com ara la fusta o les escorces de suro, però també 
altres productes com les resines, les plantes aromàtiques o els bolets, 
entre molts d’altres.
Restauració de boscos i la prevenció d’incendis
La poca gestió de gran part dels boscos de Barcelona, com a conse-
qüència de la seva baixa rendibilitat econòmica, els fa especialment 
susceptibles enfront  de pertorbacions naturals com incendis, neva-
des o ventades.
La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic i financer a les zones 
afectades per incendis. Per pal·liar-ne els efectes i, també, per afa-
vorir la regeneració natural, com les accions per a retirar la fusta 
cremada. També realitza actuacions per reduir massa boscosa, com 
seria l’aclarida de pinedes per facilitar un creixement més selectiu i 
evitar risc de plagues i incendis. 

En els boscos de roure i alzina, la gestió es basa en disminuir els 
tanys de rebrot per afavorir un millor creixement. També es restau-
ren zones amb regeneració natural escassa, en especial aquelles amb 
interès local o paisatgístic.
Biomassa per a la producció energètica
L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica és 
una fórmula en la que es dóna suport pels notables beneficis ambi-
entals, econòmics i socials que implica.
Així, amb la gestió forestal per a la prevenció d’incendis s’obté un 
producte de baixa qualitat que pot tenir un destí com a combusti-
ble. Aquest valor del producte dels treballs al bosc permet tancar 
un cercle de gestió local amb uns beneficis molt interessants pels 
municipis.
Fotografies: gestió forestal és una acció que hem fet a l’espai d’interès natural dels 
Colls – Miralpeix  entre Sant Pere de Ribes i Sitges (Garraf). 

Gestió forestal.jpg.: Acció a l’espai d’interès natural dels Colls, a Miralpeix (Garraf)//Diputació de Barcelona.

PVI Parc Natural del Montseny.jpg: Informadora a un punt de l’Osona, Parc Natural del Montseny// 

Diputació de Barcelona



S oc dels que m’agrada 
viatjar. Acompanyat o 
sol, el viatge sempre 
ens obre a nous horit-

zons, a nous amics i a noves re-
alitats. O a recordar les velles, 
si viatgem a un lloc on ja hem 

estat abans. Em declaro viatger empedreït, amb 
tocs puntuals de turista. Hi ha diferències entre 
viatger i turista.
El turista és aquell que viatja per a veure coses 
que ja sap. Les mira, les fotografia, les filma i... 
les oblida. Quan és l’hora de dinar vol menjar 
el que menja a casa seva i només beu les begu-
des a les que està acostumat.
El viatger va sempre amb els ulls i el cor oberts. 
Fa fotografies o filma però també es barre-
ja amb les persones. Pregunta, mira de parlar 
amb la gent i quan té gana segueix el consell de 
Josep Pla: es menja el paisatge. En una frase: el 
viatger viu el país que visita. Per al viatger no 
és tan important arribar com el procés de fer 
el camí.
Confesso que tot i sentir-me viatger, he fet for-
ça turistades a la meva vida. Qui no ha fet un 
passeig en camell pel desert o ha nedat entre 
dofins o ha fet una hora de cua per a visitar 
Sant Pere del Vaticà? Però dintre de la visita 
guiada al Vaticà, és interessant escapolir-se del 
grup i entrar sol a les tombes papals a meditar. 
O a Florència quedar-se palplantat davant el 
David de Miquel Àngel.

Més enllà dels restaurants estrellats de Mic-
helin, és sensacional anar a un mercat exòtic 
i veure quina mena de peixos mengen i com-
prar-los en cru i deixar que un petit bar te’ls 
cuini a la manera tradicional del lloc. És molt 
més barat i molt més autèntic. D’un restaurant 
convencional ens n’oblidarem abans inclús 
d’acabar el viatge. De les sensacions de sopar 
en un mercat, ja sigui a Sud-amèrica, Àsia o 
Àfrica, mai ens n’oblidarem. 
Quin són els millors països per visitar actual-
ment? En un món tan girat com ara, on pots 
patir un atemptat en qualsevol lloc del planeta, 
el meu consell és que aneu a veure el país que 
us faci més gràcia, sigui quina sigui la seva si-
tuació puntual. No és aconsellable en absolut 
anar a un país en guerra, com ara Síria, però en 
canvi llocs on hi ha tensió -com el seu entorn- 
poden ser molt interessants per a un viatger. 
No sempre la premsa explica la veritat. Viure 
el procés cubà, la situació a Veneçuela, anar a 
Bòsnia o conèixer de primera mà com viuen els 
americans la presidència de Trump, són alguns 
suggeriments que us puc fer per un viatge ino-
blidable tant per a viatgers empedreïts com per 
a turistes dels que filmen tot el que es belluga. 
I per les hores d’espera i l’avió un llibre -o dos- 
ben interessant. 

El viatger viu el país que visita. Per al 
viatger no és tan important arribar 

com el procés de fer el camí. El turista 
és aquell que viatja per a veure 

coses que ja sap

PERE A. FÀBREGAS, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Llibres i viatges (2) Fundacions líders en recerca

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

E ntre els savis que disse-
nyen la societat en un 
marc mundial global hi 
ha una coincidència so-

bre el paper cabdal de l’economia 
del coneixement. No es concep el 
futur sense avançar en recerca i 

en innovació.
Barcelona està al quadre d’honor europeu en re-
cerca, amb dades prou esperançadores com que 
ocupa el tercer lloc en captació de recursos de la 
Unió Europea i el novè en inversió en R+D i en 
nombre d’investigadors. Som una referència in-
ternacional en biomedicina, amb equipaments i 
investigadors de primeríssim nivell. Catalunya ha 
creat un ecosistema de recerca amb tretze parcs 
científics, més de cent plataformes i dues grans 
infraestructures (sincrotró Alba de la Universitat 
Autònoma i Cen-
tre de Supercom-
putació de la 
Universitat Poli-
tècnica).
L’empenta apor-
tada l’any 2000 
pel llavors co-
missionat d’Uni-
versitats i Re-
cerca, Andreu 
Mas Colell, s’ha 
vist acompanya-
da per la com-
plicitat del món 
universitari i del 
teixit empresa-
rial, la qual cosa 
ha conformat un 
veritable clúster científic. A Catalunya treballen 
en l’àmbit de la recerca unes 45.000 persones, de 
les quals 21.000 ho fan des de l’empresa i 14.000 a 
la universitat, mentre que l’administració pública 
en ocupa menys, unes 9.500. 
Una immensa majoria d’aquesta feina es desenvo-

lupa sota el paraigües de fundacions. Començant 
pels sis centres del Barcelona Institute of Scien-
ce and Technology (BIST) en àmbits tan diversos 
com la fotònica, la genòmica, la química, la física 
d’alta energia, la biomedicina i la nanotecnolo-
gia, continuant per totes les universitats i acabant 
amb una pila d’hospitals dotats amb centres de 
recerca o la capitalitat mundial dels mòbils. Molts 
dels avanços de què ens parlen sovint els mitjans 
de comunicació s’han cobat en laboratoris o en 
centres científics gestionats per fundacions. En 
altres casos, els centres o els programes premiats 
són finançats per aquestes entitats sense afany de 
lucre.
La Coordinadora Catalana de Fundacions repre-
senta davant les administracions i la societat els 
interessos de més de 540 fundacions, les més ac-
tives del nostre territori. Conscient precisament 

d’aquest poten-
cial innovador, 
l’any 2014 va 
constituir la Co-
missió de Tecno-
logia i Recerca. 
Concebuda com 
espai de trobada 
per intercanviar 
experiències i vi-
sibilitzar la seva 
feina, celebren 
periòdicament els 
Cafès de la Recer-
ca, Jornades i al-
tres actes.
De la mateixa 
manera que el 
món fundacional 

ha tingut vocació d’atendre les necessitats de la 
societat en salut, educació, serveis socials o cultu-
ra, els nous temps exigeixen estar també al capda-
vant del progrés i dels avenços científics. Per això, 
les fundacions també aposten per la recerca i els 
fruits d’aquest esforç ja salten a la vista. 
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L a imatge d’uns guàrdies 
civils amb la cara tapa-
da i unes motxilles a coll 
passejant-se pel Parla-

ment i altres dependències de la 
Generalitat va ser, com a mínim 

patètica. Vergonyosa. No sé qui va tenir la brillant 
idea de posar en escena una actuació d’aquest cai-
re, però és una mostra del grau de consideració 
que tenen certes autoritats envers els òrgans de 
govern de Catalunya.
En el fons es tractava només d’això: fer una de-
mostració de força de qui te la paella pel mànec, 
exhibint prepotència i un total menyspreu pels 
òrgans de representació escollits pel poble. Si l’ex-
cusa era buscar informació sobre el diputat Ger-
mà Gordó ¿era aquesta la manera més adient de 
fer-ho? Com si el Parlament fos un cau de delin-
qüents? És per això que els guàrdies anaven amb 
la cara tapada? Per què no es va comunicar a la 
presidenta del Parlament? Algú va registrar les 
motxilles que portaven? Algú va comprovar què 
se n’enduien?
És una burla intolerable. Per a ells els òrgans de 
govern de Catalunya no són res més que una fic-
ció, una pantomima. A la realitat, per damunt de 
qualsevol decisió del Parlament hi ha sempre la 
possibilitat de recurs per part de l’Estat. En tenim 
centenars d’exemples, des de la “ribotada” de l’Es-
tatut fins a l’anul·lació de lleis socials com la del 
dret a l’habitatge o la pobresa energètica. D’això 
en diuen autonomia? 
Però ara intenten augmentar encara més el dis-
curs de la por. Volen obligar la Generalitat a do-
nar comptes setmanals de les  despeses i que es 
facin unes llistes amb els noms dels funcionaris 
que porten els assumptes econòmics.

És indignant aquesta actitud. Per prepotent i 
per falsa. El mateix ministre, mentre ho anun-
ciava en la roda de premsa de divendres passat, 
no es va estar de dir una vegada i una altra que 
el referèndum a Catalunya el volen només unes 
minories. Les enquestes diuen precisament tot 
el contrari: un 80 per cent de la població vol que 
es faci i un 67 per cent votarà encara que sigui 
unilateral. Què passa, doncs? Prefereixen tergi-
versar la veritat i mentir com han fet sempre. No 
volen adonar-se que van molt equivocats i que 
només aconseguiran incrementar la resistència.
Es consideren amos i senyors que poden fer i 
desfer com els hi sembli. En cap cas han mostrat 
una mínima voluntat de diàleg. La seva tàcti-
ca és acusar l’adversari de no voler dialogar. En 
el nostre cas, han sigut 17 les vegades que s’ha 
intentat, sense que el govern del PP hagi fet al-
tra cosa que dar cops de porta als nassos. D’al-
tra banda, aquells que sacralitzen la sacrosanta 
Constitució mai no diuen que hi ha 18 sentènci-
es del TC favorables a Catalunya que el govern 
del PP es nega a complir. Amb gent d’aquesta 
mena és impossible entendre-s’hi. Què s’han 
cregut? Que no som capaços de caminar sols? 
Per què no ho proven, doncs?. 

J a podem considerar el re-
ferèndum per la indepen-
dència que es farà el primer 
d’octubre al Principat de 

Catalunya i a l’Aran -de moment, 
l’única comunitat autònoma que 
tenim- com un dels fets històrics 

de major transcendència política d’ençà la darrera 
guerra viscuda en aquests dos territoris germans. 
Recordem, contingència bèl·lica instigada per 
mentors i senyors del país veí en cruel campanya 
militar encapçalada per funcionaris de caserna 
i absenta. Alçament de sediciosos, allà contra la 
seva pròpia gent i aquí contra nosaltres. Primats 
que, obviant resultat de les urnes i la legalitat vi-
gent, provocaren un veritable holocaust a la pe-
nínsula ibèrica. Evidentment coneixent-los com 
els coneixem, aquelles tropes forasteres i rudimen-
tàries elles soletes 
no haguessin pogut 
entrat a sac i assal-
tar una aleshores 
Catalunya i capital 
moderna, oberta, 
diversa, culta i eu-
ropea. Ho va fer 
possible l’ajut ma-
terial i econòmic 
de governs com 
l’alemany i l’italià 
que mimèticament 
amb els colpistes 
espanyols vivien 
aleshores amarats 
de fanatisme su-
premacia i racisme, 
el mateix feixisme 
que avui rebrota 
i que aquí pretén 
que la democràcia 
no es pugui expres-
sar a les urnes, tret 
de poder-ne manegar resultats. Un clàssic en ells.
Durant segles, els catalans en tant que territori na-
tural hem sabut resistit els embats de la misèria 
intel·lectual i sobresortir-nos de l’empobriment 
cultural que suposa ser envaïts. Més si l’ocupant, 
els colons, no venen pas a enriquir, aportar ex-
periència i a sumar coneixement sinó simplement 
a substituir. Malgrat tot, llegint, estudiant, for-
mant-nos, cultivant-nos, sortint, viatjant, asso-
ciant-nos, conversant, dialogant, hem aconseguit 
evitar la despersonalització i sobretot ser assi-
milats per Castella i la Casa dels Borbó. Amb la 
nostra manera de ser persones i de fer persones 
no ens han pogut ni unificar, ni vulgaritzar; hem 
salvat els romànics mots i no han pogut convertir 
la nostra cultura i identitat en folklòrica. En can-
vi per al col·lectiu no integrat, per a la minoria 
superba, altiva, cridanera i faç d’etern emprenyat, 
resten aquí com a subproducte d’aquest fracassat 
invent monàrquic en una mena de barreja esper-
pèntica, trista indefinició folkloriconacional, feta 
de miques regionals qual trencadís gaudinià. En 
suport seu tenen el meravellós mega-Estat, arro-
gant i fòbic, que tot i donar-los «Red Bull», en ac-
tuar sense miraments contra el benestar de tota 
la ciutadania catalana, a la primera volada no 
dubten en sacrificar-los. Curiosa fidelitat la dels 
«todoporlapàtria». Per vèncer aquest abús d’Estat, 

A la realitat, per damunt de qualsevol 
decisió del Parlament hi ha sempre la 

possibilitat de recurs per part de l’Estat

MANEL RAMONEDAJOSEP M. CARRERAS

Què s’han cregut?
Les SS

als catalans, ens cal ara solucionar la part més im-
portant, la que ni com a regió, ni com a provínci-
es, ni com a descafeïnada autonomia s’ha pogut 
resoldre: aturar el saqueig econòmic i recuperar la 
independència política i administrativa. Per això, 
cívica i intel·lectualment només podem refer-nos 
amb l’eina més potent i raonable que mai s’ha po-
sat a disposició de la gent de pau, en pro dels drets 
civils, dels acords, l’enteniment i la concòrdia: un 
referèndum. Pronunciament cabdal per fixar la 
voluntat dels pobles. L’u d’octubre el vot marcarà 
el nostre destí, el futur d’aquesta terra: o viure amb 
dignitat i administrats en proximitat o malviure 
supeditats a uns amos vividors hostils i forasters. 
Tenim clar que senyors, mentors i l’alt funcionariat 
del regne avui maquinen i instiguen contra aquest 
desig i clam popular de sobirania. No volen que 
puguem decidir, ni molt menys accedir a les ur-

nes. Ens volen cap-
tius i, a diferència 
dels segle XVIII i 
XX, ara fan servir 
una tàctica no ba-
sada en l’estructura 
militar, ni en bom-
bardejar les ciutats, 
ni en cremar-les 
o ocupar-les; allò 
tant habitual en 
ells. Utilitzen lleis 
de règim vetlla-
des per la Gestapo 
Civil, lleis de tall 
marcial, de l’em-
but, d’escopetes i 
obsoletes. Lleis de 
complot, ordides 
i embrutides pels 
fons reservats. Re-
gles d’acció fetes 
a mida o, si refor-
mades, al servei 

d’obscurs interessos. Regles pervertides per induir 
la parcialitat de la seva judicatura i per confondre 
o enredar als organismes democràtics europeus i 
internacionals. 
La nova croada d’Espanya contra Catalunya està 
comandada per la totalitat de casernes ministe-
rials del monòlit bloc borbònico-franquista que 
uneix tot el ventall ideològic i nacionalista espa-
nyol. Sens dubte campanya per mantenir per a ells 
i la seva megalòmana metròpoli privilegis auto 
atorgant-se indefinidament el control polític, po-
licial, judicial, econòmic, fiscal, administratiu i 
cultural del nostre país. Guerra bruta on no veiem 
ni sang ni calç marca GAL i sí en canvi brutals 
atacs en forma de sancions, multes, penalitzaci-
ons, difamacions, vexacions, imputacions, inhabi-
litacions, acomiadaments i ofec econòmic contra 
ciutadans honorables i prohoms del nostre país, 
contra representants polítics, entitats civils, par-
tits i agrupacions polítiques no colonials i contra 
les nostres històriques i seculars institucions de 
govern. Escomeses devers tot l’espectre social: pa-
res, padrins, fills, nets, nebots, amics, companys, 
cosins, veïns, ... I davant aquesta salvatge envesti-
da, la nostra elegant i democràtica resposta sem-
pre serà: posar les urnes i votar. Som davant una 
guerra encoberta quines sigles recorden les essa 
essa rúniques: Saqueig i Submissió. 
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Clientes i clients, 
Després de començar aquesta aventura junts 
l’any 1962 ens és d’un gran esforç comunicar-vos 
que ara és el moment d’acabar el viatge; la no re-
novació del contracte de lloguer és el motiu pel 
qual cessem definitivament la nostra activitat el 
proper dia 7 d’agost de 2017.

A tú Joan, Júlia, Esther, Meritxell, Teresa, Carme, Pau, 
Lourdes, Àngels, Montse, Montserrat, Toni, Anna, 
Marta, Imma, Joana, Peptita, Salvador, Jaume, Josep, 
Mònica, Maite, Antònia, Cristina, Jordi, Gemma, Eva, 
Loli, Xavi, Dolors, Lídia, Marta, Herminia, Neus, Maria, 
Elena, Pilar, Sira, Fèlix, Vicenta, Roser, Magda, Eli... i a 
tantíssims de vosaltres que ens deixem de nombrar, 
només us podem agraïr aquests anys de companyia 
i confiança amb una abraçada infinita.

Fins sempre, no ens cansarem de repetir-ho:

Gràcies, 
gràcies, 
i més gràcies!

Emma Piqué Busquets
emma@calpique.com

PIQUÉ
1962

calpique.com
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La proposta es va aprovar en el ple d’aquest dimarts. 

El govern d’Igualada incorporarà dos càrrecs per impulsar la 
promoció empresarial i turística
REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal 
d’Igualada preveu in-
corporar al mes de se-

tembre dos nous càrrecs even-
tuals, amb l’objectiu de reforçar 
la seva estratègia d’impuls de 
l’activitat empresarial i econò-
mica, incrementar l’atractiu i 
la promoció turística i també 
posar l’accent en la millora 
de l’entorn urbà. La creació 
d’aquestes dues noves places 
s’ha aprovat en el ple ordina-
ri del mes de juliol, amb els 
vots a favor de CiU, l’abstenció 
d’ERC, Socialistes d’Igualada 
i PP, i els vots contraris de la 
CUP i Decidim Igualada.
D’una banda, la figura del futur 
Delegat de Captació d’Inversi-
ons i Promoció de Polígons 
d’Activitat Econòmica liderarà 
l’aplicació a Les Comes del nou 
pla de millores als polígons 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Consulta de projec-
tes pel Barri del Rec 
d’Igualada escull els 

tres projectes guanyadors 
i culmina havent assolit el 
seu objectiu; aconseguir que 
equips d’arquitectes i urbanis-
tes d’arreu del món repensin el 
Barri del Rec a través del de-
bat i l’intercanvi d’idees amb 
la ciutadania. Com a resultat, 
Igualada disposa de 15 pro-
jectes que reflexionen sobre el 
futur del Barri del Rec en di-
ferents categories –Edificació i 

La Consulta de projectes pel Barri del Rec ja ha escollit els tres 
guanyadors que han d’ajudar a repensar el barri

industrials de la Diputació de 
Barcelona, vetllarà l’atenció 
directa a les empreses i el li-
deratge de la capital de l’Ano-
ia en la captació d’inversions i 
també la interlocució per part 
de l’Ajuntament en l’elaboració 
del nou Pla Director Urbanís-
tic d’Activitat Econòmica de 
la Conca d’Òdena, que el de-
partament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya ini-
ciarà de manera imminent. De 
l’altra, el Responsable del Pla 
de Millores als Barris i Promo-
ció Turística, assumirà també 
nous projectes, com el desen-
volupament i implantació del 
futur Pla Local de Turisme o el 
nou Pla de Millores als Barris. 
Aquests dos plans estaran ori-
entats, respectivament, a refor-
çar l’atractiu de la ciutat i oferir 
una millor acollida als visitants 
i a millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans.

L’alcalde, Marc Castells, ha 
argumentat la necessitat de 
reforçar aquests dos ves-
sants de l’acció municipal 

“per continuar transformant 
la ciutat i pels importants 
reptes i projectes decisius 
per al futur d’Igualada que 

aquest govern té avui en fase 
de desenvolupament i que 
entraran en la seva etapa de-
cisiva en els propers mesos”.

mixticitat d’usos; Espai públic 
i paisatge urbà; i Urbanisme i 
connectivitat– i posen sobre la 
taula diferents propostes sobre 
la seva possible configuració.
En aquest sentit, comença ara 
el procés de transformació del 
barri, que continuarà amb els 
àmbits de participació ciu-
tadana lligats al Consell del 
Rec, posant a disposició de 
la ciutadania les 15 propostes 
–les tres guanyadores i les 12 
finalistes–, per tal de poder re-
pensar, reflexionar i començar 

a prendre decisions de cara a 
la configuració del barri més 
emblemàtic d’Igualada.
El veredicte dels projectes 
guanyadors e va fer públic el 
passat divendres a les 12h a 
l’Adoberia Bella, on s’havia 
reunit el jurat. Els equips gua-
nyadors en cada concurs han 
estat ‘Una comporta a mida’ 
de l’equip redactor Inventario 
de arquitectura SL, en la ca-
tegoria Edificació i mixticitat 
d’usos; ‘Confluència’ de l’equip 
redactor de Marcos Ruiz, en la 
categoria Espai públic i paisat-
ge urbà; i ‘Clau Rec’ de l’equip 
redactor de Lorena Maristany 
en la categoria Urbanisme i 
connectivitat. Els tres projec-

tes han estat premiats amb 
una dotació de 6.000 euros per 
equip, que se sumen als 4.000 
euros que ja van rebre per tro-
bar-se entre els 15 equips fi-
nalistes, del total de 48 que es 
van presentar a la candidatura 
inicial.
Els 15 treballs han estat expo-
sats durant l’acte de divendres 
a l’Adoberia Bella i es preveu 
exposar-los d’una forma més 
permanent a partir de setem-
bre. Així mateix, l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) també 
ha mostrat el seu interès en 
mostrar els projectes a la seva 
seu, un cop hagi finalitzat l’ex-
posició a Igualada.

 
La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada
El projecte porta per títol “Re-
pensant el barri del Rec” i es 
tracta d’un concurs d’idees 
impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Cata-
lunya, i amb implicació activa 
de la ciutadania per tal de fer 
l’exercici col·lectiu d’imaginar 
com ha de ser el barri més 
emblemàtic d’Igualada en un 
futur. L’objectiu és que la con-
sulta generi noves idees i que 
connecti el Rec amb projectes 
similars de reconstrucció de 
barris industrials d’arreu.

Es valorarà experiència prèvia en llocs de 
treball similars com a soldador.

Coneixements de màquina plegadora  de xapa
Valorable coneixements de mecànica.

 Lloc de treball a La Pobla de Claramunt
S’OFEREIX:

contracte de treball temporal amb possibilitat 
de ser indefinit posteriorment.

Jornada de treball 40h/setmana amb horari 
de 8:00h a 14:00h a 15:30 a 17:30h. 

Condicions econòmiques segons aptituds

Interessats enviar Currículum Vitae a:
admin@arcasolle.com

Empresa sector metal·lúrgic necessita
SOLDADOR TIC MIG/OPERARI PLEGADORA



La Conca d’Òdena estrena un geoportal amb informació dels 
polígons industrials
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Ajuntaments d’Igua-
lada, Castellolí i Jorba 
disposen d’un nou sis-

tema d’informació dels seus 
polígons industrials, a través 
d’un Geoportal desenvolupat 
per la Unió de Polígons Indus-
trials de Catalunya (UPIC) i 
promogut per la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD), amb l’ob-
jectiu de fomentar la promo-
ció i dinamització de les àrees 
industrials d’aquest territori.
Millorar i actualitzar el co-
neixement dels polígons in-
dustrials és fonamental per 
elaborar propostes de millo-
ra que promoguin l’atracció 
i la localització d’activitat als 
PAE i impulsar la col·labo-
ració d’operadors i empreses 
privades. La col·laboració, 
cooperació i intercanvi d’in-
formació amb els operadors 
immobiliaris i la recollida i 
sistematització de la informa-
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ció respecte de l’oferta de sòl 
i sostre industrial disponible 
i el teixit empresarial exis-
tent millorarà la qualitat de 
la informació disponible, fent 
possible el posicionament 
territorial de l’activitat eco-
nòmica en el Geoportal.

La nova aplicació comple-
menta el Geoportal dels Po-
lígons dels Plans, desenvolu-
pat prèviament per la UPIC, 
que cobreix els municipis de 
Vilanova del Camí, Òdena i 
La Pobla de Claramunt, de la 
Comarca de l’Anoia.

El Geoportal, que serà acces-
sible properament a través del 
web investcentercatalonia.cat, 
serveix per a mostrar la infor-
mació relativa a l’activitat eco-
nòmica, comercial, industrial 
i de serveis, d’un polígon d’ac-
tivitat econòmica amb els em-

plaçaments geoposicionats. 
Permet utilitzar la informació 
com a eina d’anàlisis a través 
de la incorporació i visualitza-
ció de diferents capes d’infor-
mació, en aquest cas, relatives 
als polígons d’activitat econò-
mica a la zona.
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Decidim acusa el govern de Castells de mala gestió en el servei 
de neteja i en la recollida de residus

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 20 de juliol 
es va portar a terme la 
renovació de les jun-

tes locals del Partit Popular 
a Igualada, així com a Piera i 
Vilanova del Camí. Van que-
dar escollits com a presidents 
locals Martí Llenas i Bernardo 
a Igualada, Francesc Ibáñez 
López a Piera i Mª Luz Mar-
tínez Torres a Vilanova del 
Camí. A Igualada va quedar 
aprovada la candidatura en-
capçalada per el Sr. Martí Lle-
nas i Bernardo i la nova junta 
local queda formalitzada amb 
les següents persones: Presi-
dent: Martí Llenas; Secretària 
General: Mª Rosa Delgado, i 
com a vocals: Pere Calbó, Joan 
Agramunt, Pere Palomeque, 
José Juan Sierra, Joan Pino, 
José Manuel Mellado, Marius 
Galtés, Josep Munné, Lluis 
Castelltort, Maria Àngels Her-
rera, Pilar Seuba, Nati Parra i 
Joan Palomeque.
El re-escollit president va de-

El PP renova les juntes 
locals d’Igualada, Piera i 
Vilanova del Camí

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 2016, la Manco-
munitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òde-

na (MICOD) va promoure 
la campanya “No en deixem 
passar ni una” per unes ciutats 
lliures d’agressions sexistes. 
Sota aquest lema, la campa-
nya pretén eradicar qualsevol 
forma d’assetjament sexual 
que es pugui donar en aquests 
espais festius posant nom a 
agressions que sovint es con-
fonen i es minimitzen.
Seguir insistentment una per-
sona, controlar-la, escriure per 
Whatsapp de forma reiterada 
perquè no fa cas, apropar-s’hi 
massa envaint el seu espai, fer 
tocaments, aïllar o fer-se pesat 
malgrat ja hagi dit que no, no 
són actituds tolerables.
Es tracta d’agressions sexis-
tes que es donen en espais de 
festa i d’oci nocturn on la seva 
normalització i naturalitza-
ció s’ha convertit en un factor 
agreujant, doncs sovint són 
massa acceptades. La campa-
nya pretén prendre conscièn-
cia d’aquestes microviolències 
i també de formes més explí-
cites de violència masclista. 
Res justifica cap agressió i, per 
tant, es reivindiquen espais 

Els municipis de la Conca recuperen 
la campanya contra les agressions 
sexistes

REDACCIÓ / LA VEU 

D ecidim Igualada 
apunta que la ciutat 
no està neta i no és 

capdavantera en la recollida 
selectiva. El grup polític ho 
atribueix a la mala gestió del 
govern de CiU, que en l’an-
terior va presentar una mo-
dificació del contracte de re-
collida de residus i servei de 
neteja, així com a finals de 
maig un nou Pla de Prevenció 
de Residus Municipals, davant 
la incredulitat de la platafor-
ma ciutadana per la ineptitud 
demostrada durant anys amb 
aquest tema. Per Decidim és 
inadmissible el mal servei que 
pateix la ciutat i acusa el go-
vern local d’actuar només ara 
que es veu “ofegat entre tant 
residu, no perquè la sostenibi-
litat sigui la seva prioritat”.
El contracte modificat és amb 

Fomento, l’empresa que pres-
ta el servei, i s’amplia la seva 
dotació econòmica en més de 
200.000 €, destinats a la gestió 
del servei de recollida selec-
tiva de residus domiciliaris, 
neteja viària i reg, recollida de 
residus al polígon industrial 
i recollida segregada del car-
tró comercial, transport dels 
residus a les plantes corres-
ponents, gestió de la planta de 
transferència, gestió de la dei-
xalleria fixa i mòbil i la gestió 
de l’oficina tècnica i d’atenció 
al ciutadà.
Decidim Igualada no es creu 
que realment hi hagi un can-
vi de fons, el canvi del model 
que necessita un servei tan 
important i també el més car 
que es paga en l’àmbit munici-
pal. Fa memòria i recorda que 
“aquesta no és la primera mo-
dificació del contracte”, així 
com que “en l’anterior legis-

latura ja van ampliar la quan-
titat de diners destinats a la 
neteja viària, amb efectes que 
brillen per la seva absència”.
El regidor de Decidim denun-
cia que “és inadmissible que 
any rere any siguem cuers, tot 
perquè no collem al nostre 
soci privat, altrament cone-
gut com a Fomento”. “Vistos 
aquests antecedents, només 
podem concloure que estan 
premiant la mediocritat en 
comptes de l’excel·lència”, afe-
geix.
Castañé explica que “és inad-
missible el mal servei que pa-
teix la ciutat, és inadmissible 
que les nostres deixalles vagin 
a parar a Tivissa, amb l’impac-
te mediambiental que com-
porta el seu transport quan 
podrien portar-se més a prop, 
és inadmissible constatar com 
hi ha barris abandonats men-
tre altres més cèntrics estan 

clarar que prioritzarà el con-
tacte amb les entitats que for-
men el teixit associatiu de la 
ciutat per tal de conèixer de 
primera mà les seves inquie-
tuds i propostes per millorar el 
municipi, amb la participació 
dels agents socioeconòmics 
de la ciutat. A Piera a la can-
didatura de Francesc Ibáñez, 
l’acompanya com a Secretària 
General Cristina Pérez i com 
a vocals David Solis, Guillem 
Sans, José Conesa, Arturo 
Tena i Mari Carmen Morales. 
Ibáñez va declarar que “segui-
rem treballant per millorar els 
diferents nuclis i urbanitzaci-
ons que conformem un muni-
cipi molt extens com es el de 
Piera”. I a Vilanova del Camí, 
acompanyen a Mª Luz Mar-
tínez, Bernabé Montes com a 
Secretari General, Luis Tosta-
do, Mari Carmen Martínez, 
Emilio Aguilera i Ana Béjar 
com a vocals. Pròximament 
es renovaran les juntes locals 
d’altres municipis de l’Anoia.

comparativament millor, etc”.
Decidim considera que 
“l’Ajuntament no ha tingut 
pro activitat” sobre aquest 
servei, així com que “té un 
problema, un gran descontrol 
pel que fa a aquest contracte, 
per moltes dades que tinguin; 
les dades sense execució són 
paper mullat”.
Pel que fa al Pla de Prevenció 
de Residus Municipals pre-
sentat a finals de maig, segons 
el portaveu de la plataforma, 

Dario Castañé, aquest esta-
va previst en el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible d’Iguala-
da de l’any 2009. De fet, apun-
ta que ja venia del Pla d’Acció 
de l’Agenda 21. “Venim de 
lluny, oi?”, diu.
Per Castañé, “si des del 2011 
no han trobat temps per a 
posar-se amb això, està clar 
que ho fan perquè es veuen 
ofegats entre tant residu, no 
perquè la sostenibilitat sigui 
la seva prioritat”.

lliures d’assetjament i on totes 
les persones hi puguin pren-
dre part de forma lliure, diver-
sa, igualitària i amb relacions 
basades en el respecte. El car-
tell inclou el telèfon d’atenció 
a la violència masclista, gratu-
ït i confidencial i que atén les 
24 hores. És el 900 900 120.
A més, la Mancomunitat ini-
ciarà el proper mes de setem-
bre l’elaboració d’un Protocol 
d’Actuació davant l’Assetja-
ment Sexual en espais públics 
d’oci. El projecte s’elaborarà 
gràcies al suport de la Dipu-
tació de Barcelona i serà un 

protocol conjunt de tots els 
municipis de la Mancomu-
nitat. Es durà a terme con-
juntament amb diferents de-
partaments dels ajuntaments, 
implicats en l’organització de 
festes i espais d’oci i també es 
vol convidar a tots els grups 
de joves dels municipis. El 
projecte s’allargarà uns me-
sos i es preveu presentar-lo a 
mitjans de 2018. A partir del 
setembre s’iniciarà la fase de 
reclutament dels agents clau i 
es farà una crida a les entitats 
juvenils perquè prenguin part 
en el procés.
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“El dia que el President convoqui 
el referèndum es desencadenarà 
tota la maquinària de l’estat”
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Joan B.Culla i Clarà, historiador

OTGER GABARRÓ / LA VEU 

Estem vivint situaci-
ons rocambolesques 
aquestes darreres set-

manes. Com preveu que serà 
la  campanya fins l’1 d’octubre? 
Serà complicada. L’estat posa-
rà totes les dificultats del món 
per obstaculitzar la celebració 
del referèndum. La campanya, 
entesa com els partits fent pro-
paganda, veig difícil d’impedir. 

Veus del SÍ,            Veus del NO (5)

Joan Baptista Culla i Clarà 
(Barcelona, 1952) és un 
reconegut historiador ca-
talà. Exerceix de professor 
d’Història contemporània 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona des de 1977.
Des del 1985 és doc-
tor en Història con-
temporània per la Uni-
versitat de Barcelona.
És autor o coautor d’una 
dotzena de llibres com El 
catalanisme d’esquerra 
(1928-1936) (1977) o El 
lerrouxisme a Catalunya 
(1986).

En el seu currículum hi 
consta haver dirigit, en col-
laboració amb Lluís Bas-
set i Borja de Riquer, Me-
mòria de Catalunya: del 
retorn de Tarradellas al 
pacte Pujol-Aznar (1997), 
i ha coordinat El pal de 
paller. Convergència De-
mocràtica de Catalunya 
(1974-2000). Col·labora-
da en diverses publica-
cions com Avui, El País o 
l’Ara. També ha dirigit pro-
grames de televisió sobre 
documentals històrics.

BiO

rar un nou 9-N, com en diuen 
despectivament, i menys en-
cara alguna cosa encara més 
seriosa. El dia que el presi-
dent de la Generalitat convo-
qui el referèndum es desen-
cadenarà tota la maquinària 
de l’estat per inhabilitar, per 
prohibir, suspendre i anul·lar.

També n’espera guerra bruta, 
llavors, de l’Estat?
Primer l’Estat utilitzarà tots 
els recursos per terra, mar i 
aire. Crec, i això ho saben els 
partits que donen suport al 
Govern i a la Generalitat, que 
en aquests moments estem 
en un escenari, a 60 dies vista 
fins l’1-O, en els quals la Ge-
neralitat té l’esperança que en 
aquest afany per impedir el 
referèndum, l’Estat es passi de 
frenada. Així, que això el posi 
en evidència a nivell interna-
cional, i això doni a les posici-
ons independentistes un afegit 
de legitimitat. La meva im-
pressió és que en darrer terme 
aquesta “batalla” es dirimirà 
en els diaris i en les ràdios i 
les pantalles de televisió del 
món, almenys de l’occidental.
És evident que els mitjans i la 
societat espanyola estan de-
cantats, però crec que la Gene-
ralitat té aquesta esperança. Si 
l’Estat, per impedir el referèn-
dum, fa un desplegament de 
força armada, molt visible pel 
carrer, i recórrer a la suspensió 
de l’autonomia, que això sigui 

“La meva teoria és que 
l’estat es va sentir 

profundament humiliat 
el 9-N per l’envergadura 

de la participació”

“En darrer terme 
aquesta “batalla” es 
dirimirà en els diaris 

i les pantalles de 
televisió del món, 

almenys de l’occidental”

un boomerang i doni a la cau-
sa independentista una popu-
laritat internacional.

Creu que l’aplicació  de l’ar-
ticle 155 planeja sobre algu-
na ment del govern estatal?
A Madrid van creure que dins 
l’independentisme, els que 
provenen de l’antiga Conver-
gència s’acollonarien i que 
acabarien fent-se enrere. Per 
tant, que no s’hauria d’arribar 
a majors. Això d’espantar els 
responsables fins i tot amb la 
presó té l’objectiu de no haver 
de fer servir l’article 155, però 
si això no funciona no tindrà 
més remei. Si es veuen segons 
quines imatges l’1 d’octubre, 
farà que partits polítics, sec-
tors d’opinió internacionals  i 
mitjans de comunicació im-
portants vegin que estant en 
un marc democràtic, hi ha co-
ses lletges de fer i més si això 
es fa en front d’un moviment 
que no ha trencat ni un vidre. 
És clar que existeixen casos en 
què un govern central ha sus-
pès l’autonomia d’un territori 
determinat, però en els pocs 
casos a causa d’haver-hi morts. 
El problema és que aquí, no 
hi hagut absolutament res. 

L’Estat és conscient que in-
ternacionalment això es veu-
ria de molt mala manera...
Hi ha un sector de l’opinió 
pública i publicada a l’estat es-
panyol que ja fa quatre o cinc 
anys que acusa Rajoy de tou. 
Fins i tot hi ha veus d’esquer-
res que diuen que l’article 155 
s’hauria d’haver aplicat ja fa 
temps. Com que aquesta pres-
sió existeix, no es pot exclou-
re que tot i sabent que falla-
ria amb les seves actuacions. 
Rajoy i equip es poden veure 
empesos a utilitzar recursos 
d’aquest tipus. Em consta, 
que Mariano Rajoy ha dit, en 
aquests últims dos mesos amb 
visites de la seva confiança, 
que una foto a la portada del 
New York Times amb dos po-
licies emportant-se urnes sota 
el braç faria mal a la imatge 
espanyola. Algú podria dir 
que si n’és conscient no ho 
farà, però no ho tinc tan clar...

Això només podria passar 
amb l’estat d’alarma proclamat 
i suspenent les llibertats bàsi-
ques de reunió, manifestació, 
etc. Però l’Estat farà el que si-
gui per impedir el referèndum. 
La meva teoria és que l’estat es 
va sentir profundament humi-
liat el 9-N per l’envergadura de  
la participació, i de cap de les 
maneres està disposat a tole-

Els principals partits de 
l’oposició catalana neguen 
que es faci la votació. Arri-
baran a l’u d’octubre amb 
aquesta posició?
Crec que passarà, que si d’aquí 
a l’octubre el govern de la Ge-
neralitat va tirant endavant i 
no es veuen indicis que això 
freni, el nerviosisme de PP, 
Ciutadans i fins i tot del PSC, 
anirà augmentant. Mira, entre 
la militància del PP de Catalu-
nya, per parlar d’una cosa que 
conec bé, la indignació l’en-
demà del 9-N va ser enorme, 
perquè van tenir la impressió 
que el govern del seu partit, 
els havia deixat amb el cul en-
laire. Es van passar setmanes 
dient que això seria com una 
botifarrada, i al final més de 
dos milions de persones van 
votar. Ells van considerar que 
el Rajoy hauria d’haver envi-
at la policia als col·legis i que 

no ho havia impedit, i es van 
sentir abandonats. Aquesta 
vegada sap que això no ho pot 
tornar a fer, sobretot perquè 
el 9-N, encara al Parlament 
de Catalunya, la correlació 
de forces entre PP i Ciuta-
dans era una, i ara Ciutadans 
ha agafat un lideratge rotund. 
Rajoy sap que si l’u d’octubre 
hi ha un altre 9-N -només 
això- el PP de Catalunya des-
apareixerà i Ciutadans se’ls 
menjarà. Ciutadans té l’avan-
tatge que no governa i no pot 
aplicar l’article 155 ni enviar 
la policia, i té aquesta excusa.

El Rajoy sap que si 
l’1-O hi ha un altre 
9-N -només això- 
el Partit Poular 
de Catalunya 
desapareixerà



Joan B. Culla (fotografia : elnacional.cat)
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Veus del SÍ,            Veus del NO (5)

En quin punt es troba la terce-
ra via? Està esgotada del tot?
A dia d’avui, jo crec que sí. Els 
partidaris de la tercera via de 

Catalunya diuen que ara no, 
però que després que el re-
ferèndum i el procés acabin 
amb fracàs, aleshores serà el 

seu moment. Jo he escrit en 
aquestes últimes setmanes que 
crec que s’equivoquen, perquè 
si el procés fracassa, només 
pot ser per dos motius. Un 
és perquè es perdi el referèn-
dum, una derrota democràti-
ca, i que d’aquí uns anys, qui 
vulgui, ja en tornarà a parlar. 
Llavors si l’endemà surten els 
de la 3a via i diuen que és hora 
de plantejar uns objectius més 
modestos, tindrien cert pre-
dicament. Ara bé, si el procés 
fracassa perquè és físicament 
impossible comptar els vots, 
això deixarà una ressaca de ca-
breig i indignació sobre la qual 
em sembla impossible cons-
truir terceres vies. Una terce-
ra via que funcioni de veritat 
hauria de recollir una part im-
portant dels que ara defensen 
la independència. Amb els ac-
tuals defensors de la tercera via 
no omplim ni el Mini Estadi.

Què passarà si es vota i surt 
que  sí?
És un escenari que no veig. 
No veig l’Estat ni deixant fer, 
ni tan sols adoptant la postura 
del 9-N. Veig l’Estat disposat a 
actuar per tots els mitjans per 
impedir el referèndum. La hi-
pòtesi que planteges no la veig. 
L’esperança és un excés de fer-
vor de l’Estat per impedir-ho i 
doni lloc a unes imatges molt 
poc ensenyables perquè sur-
ti gent a nivell internacional 
que cridi l’atenció a Rajoy.
No veig que el dos d’octubre es 
pugui fer un recompte. Tant de 
bo, però ho veig complicat...

El procés, tot i que al final 
serà algun mes més que els 18 
previstos, s’ha complert. Pre-

veia que es compliria?
Qui no preveia que es com-
pliria era l’Estat. A més a més, 
hi havia una gran obsessió a 
carregar-se Artur Mas, con-
vençuts que si aconseguien 
desallotjar-lo de la presidèn-
cia, això ja estava. Durant 
unes setmanes pensaven que 
tot això s’aniria desfent. Ara 
els ha sortit un personatge, el 
Puigdemont, que respecte Mas 
és diferent, i té avantatges, que 
són desavantatges per Madrid. 
Ell ha dit moltes vegades que 
no es planteja una carrera po-
lítica, que si l’inhabiliten li és 
igual. Per altra banda, de Mas, 
que ja fa anys que en tenien 
la fitxa feta, i a més, com s’ha 
vist, creien que podien utilit-
zar contra ell elements com el 
3% i la corrupció, amb Puigde-
mont ja ho han intentat, però 
no pots comparar un senyor 
que era conseller del Pujol ja fa 
vint anys amb un senyor que 
era alcalde de Girona, i no han 
trobat res. A mi -no tinc cap 
inconvenient a dir-ho- igual 
que a molta gent, m’ha sor-
près positivament, en el sentit 
que s’ha mostrat seriós i con-
vençut del que fa i disposat a 
assumir els riscos convenients.

Les enquestes diuen que si es 
vota, la votació anirà molt 
ajustada. Algun sector de 
la població pot fer decan-
tar la balança? Els comuns?
Els comuns, en les dues últi-
mes eleccions van obtenir un 
milió de vots. Justament per 
això estan jugant a despistar, 
perquè saben que diguin una 
cosa o l’altra, a aquest milió de 
vots no li agradaria. Aquests 
vots els van aconseguir amb 

la ambigüitat. A mesura 
que s’apropa el referèndum 
la cosa és més complicada 
i estan marejant la perdiu.
És normal que aquesta mena 
de qüestions divideixin les 
societats en què es plante-
gen, més o menys per mei-
tats. A Escòcia van quedar 
60/40, però és que l’última 
votació del Quebec es va de-
cidir només per 50.000 vots 
de diferència. Per tant, això 
no és un drama, estar divi-
dits és una cosa ben normal. 

L’independentisme ha cres-
cut  a un ritme frenètic en els 
últims anys...
Des de la perspectiva de l’his-
toriador que sóc, que l’inde-
pendentisme del 2017 pugui 
fregar el 50% ja és extraordi-
nari i increïble. Primer de tot, 
perquè fins fa cinc o sis anys 
de l’independentisme quasi ni 
se’n parlava. El rècord absolut 
el tenia ERC el 2003, quan va 
aconseguir el 16% dels vots, i 
amb una campanya on preci-
sament d’independència no 
en va parlar gaire. Ho vaig cal-
cular, i durant els anys trenta 
l’independentisme organitzat 
no va passar mai del 2% dels 
vots. En un país així, que no 
té una tradició independen-
tista com la pot tenir Irlanda, 
i que a més ha rebut al llarg 
del últims 70 anys uns im-
mensos fluxos migratoris, dels 
més grans del món al llarg del 
segle XX, com ha rebut Cata-
lunya, que hi pugi haver un 
50% ja ho trobo extraordinari. 
T’asseguro que ningú, ni dins 
ni fora de Catalunya, fa vint, 
trenta o quaranta anys s’ho 
hagués pogut imaginar mai.

“Des de la perspectiva de l’historiador que sóc, que l’independentisme del 
2017 pugui fregar el 50% ja és extraordinari i increïble. El rècord absolut el 

tenia ERC el 2003, quan va aconseguir el 16% dels vots”
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Acord entre Banc Santander i la UEA per impulsar l’economia 
de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

F ruit de la bona relació, 
condicions i avantat-
ges financers per a les 

empreses, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i el Banc San-
tander han renovat l’acord de 
col·laboració que mantenen.
El compromís es reprèn amb 
l’objectiu de seguir acom-
panyant el creixement de 
les empreses de la comarca 
oferint a tots els associats de 
la UEA avantatges competi-
tius en matèria de productes, 
serveis financers, i facilitar 
l’accés al finançament per 
ajudar en temes d’exportació 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da iniciarà el proper 
dilluns, 31 de juliol, 

els treballs en diferents punts 
de la ciutat corresponents 
al Pla Anual d’Asfaltatge de 
l’any 2017. Aquestes tasques 
tenen una durada prevista 
de tres setmanes, els recursos 
que s’hi destinen voregen els 
430.000 euros i la superfície 
de ferm a millorar és d’uns 
32.000 m2.
Tal i com ja es va avançar el 
passat mes de maig i havent 
informat ja els veïns dels car-
rers i places afectats, aquest 
mes d’agost s’asfaltarà el Pg. 
Verdaguer sud, entre c/ Sant 
Magí i c/ Òdena; l’Av. Pau Ca-
sals, entre c/ Pau Muntades i 
c/ Sant Joan Baptista i entre c/ 
Sant Joan Baptista i Pl. Mos-
sèn Segura; l’Av. Dr. Pasteur, 
entre Av. Mestre Muntaner 
i c/ Masquefa; l’Av. Mestre 
Muntaner, entre c/ Lleida i c/ 
Itàlia; l’Av. Països Catalans, en 
dues fases, entre Av. Genera-
litat i Av. Andorra; l’Av. Àngel 
Guimerà, entre Av. Gaudí i c/ 

Nous treballs d’asfaltatge 
a partir del dilluns

Pere Escudé, nou avi centenari

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió 
plenària duta a terme el dia 25 de juliol de 2017, va acordar el següent:

Primer. Valorar positivament la justificació de la proposta de la «modificació puntual 
del Pla general d’ordenació d’Igualada a la parcel·la de propietat municipal situada 
a l’illa compresa entre el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa 
Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives»; i, en conseqüència, 
declarar la seva oportunitat i conveniència per a l’ interès públic local.

Segon. Aprovar inicialment la «modificació puntual del Pla general d’ordenació   
d’Igualada a la parcel·la de propietat municipal situada a l’illa compresa entre el 
passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, 
de Sant Carles i del Cardenal Vives».

Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment  i l’expedient a informació pública 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
divulgació en l'àmbit municipal, perquè en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el BOP i en el diari de caire municipal, 
les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat 
Urbana de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de 
dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions  
i suggeriments que estimin oportuns. Aquest termini s’ampliarà en un mes, en cas 
que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost.

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en l’àmbit afectat per la present modificació puntual del Pla general 
d'ordenació. 

Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions 
comportin modificació del règim urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar 
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, 
una vegada aprovat definitivament.

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran 
resolts pel Ple i en cas de no haver-n’hi, s’entendrà aprovada provisionalment la 
modificació puntual sense necessitat de nou acord; i, a continuació, es trametrà 
l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a seguir els 
tràmits en ordre a la seva aprovació definitiva.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta 
d'un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat 
el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.

Igualada, 25 de juliol de 2017
L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

o implantació en mercats es-
trangers.
Banc Santander és en parau-
les d’Elisenda Garcia, repre-
sentant de l’entitat, “un banc 
que ofereix proximitat, tracte 
personal i suport al món em-
presarial, a les PIMES”. En 
aquest sentit, “signem amb 
aquest acord per contribuir 
en el bon desenvolupament 
de l’activitat empresarial de 
l’Anoia i beneficiar al con-
junt de la comarca”.
Per la seva part, el president 
de la UEA, Blai Paco, es mos-
tra satisfet per la ratificació 
de l’acord i aplaudeix la “im-
plicació de l’entitat bancària 

al territori, la voluntat de 
seguir involucrant-se en l’ac-
tivitat del món empresarial 
i l’associacionisme, i el seu 
treball diari per ajuda a pro-
gressar a les persones i a les 
empreses”.
D’altra banda, Banc Santan-
der també és sensible amb el 
col·lectiu de joves i milleni-
als, conscient que són el fu-
tur del país. En aquest sentit, 
segons fonts de l’entitat, “el 
banc s’ha posicionat com el 
que més inverteix en univer-
sitats del món i en beques per 
a estudiar els últims cursos i 
poder entrar al món laboral”.

Torrent de l’Espelt; el pont de 
l’N-IIa, entre Av. Pasteur i Av. 
de la Pietat; el c/ Bèlgica, entre 
Av. Països Catalans i c/ Lec-
co; el c/ Masquefa, entre Av. 
Dr. Pasteur i c/ Comarca; el c/ 
Gardènies, entre c/ Dr. Puja-
des i c/ Pau Muntades; el c/ de 
la Torre, entre c/ Sor Rita Mer-
cader i c/ J. Martí Franquesa; 
el c/ Germanes Castells, entre 
c/ Sor Rita Mercader i Av. Bal-
mes; el c/ Sant Vicenç, entre c/ 
Vilanova i la Geltrú i Pg. Ver-
daguer; el c/ Sant Josep, entre 
c/ Sant Pau i c/ Sant Carles; el 
c/ Bisbe Perelló, entre Av. Pau 
Casals i c/ Nicolau Tous; la Pl. 
Mossèn Segura; l’aparcament 
del CEIP Emili Vallès, que es 
desenvoluparà en tres fases i, 
finalment, l’entorn de la pista 
esportiva de l’escola Garcia 
Fossas.
Aquest estiu, doncs, l’Ajun-
tament actuarà en pràcti-
cament tots els barris de la 
ciutat, prioritzant sempre 
aquells punts que suporten 
més trànsit i presenten un 
estat més deteriorat.



El Parc Central acull una festa amb 
250 nens de les escoles d’estiu

REDACCIÓ / LA VEU 

A l voltant de 250 nens 
i nenes d’Igualada 
han participat aquest 

dimecres, 26 de juliol, en una 
festa celebrada al Parc Cen-
tral de la capital de l’Anoia. 
Tots ells són participants en 
l’Estiuet, l’Esportiueig i altres 
casals estivals de la ciutat. 
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Acompanyats dels seus moni-
tors, han pres part en diferents 
jocs esportius i de lleure en 
aquest gran espai verd, amb 
protagonisme també per les 
activitats d’aigua. L’Estiuet, 
organitzat des del depar-
tament de Joventut, i l’Es-
portiueig, impulsat des del 
departament d’Esports de 

L’Ajuntament i la Diputació milloren 
15 habitatges per a persones grans
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Programa d’Arranja-
ment d’Habitatges per 
a les Persones Grans, 

que duen a terme conjunta-
ment l’Ajuntament d’Igualada 
i la Diputació de Barcelona, ha 
permès dur a terme millores 
en un total de quinze llars en-
tre els mesos de maig i juliol. 
S’hi han invertit 25.000 euros, 
el 80% aportats dels quals han 
estat aportats per la Diputa-
ció i la resta per l’Ajuntament. 
Principalment s’han efectuat 
reformes en banys, canviant 
les banyeres per plats de dutxa 
i afegint-hi altres ajudes tècni-
ques que facilitin el dia a dia 
de les persones grans a casa 
seva. El programa té l’objec-
tiu de fer reformes bàsiques 

als habitatges de les persones 
grans més vulnerables i que 
han estat ateses als serveis 
socials, per a garantir les 
condicions de seguretat i ha-

bitabilitat mínimes, afavorir 
l’accessibilitat, millorar les 
condicions de la llar i pro-
moure l’autonomia funcio-
nal i la seva qualitat de vida.

l’Ajuntament, són dues acti-
vitats amb una llarga trajec-
tòria a la ciutat i gaudeixen 
d’una gran acceptació, ja 
que suposen una interessant 
alternativa per les famílies, 
amb propostes variades i 
atractives orientades als més 
menuts durant les vacances 
escolars d’estiu.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament d’Inte-
rior de la Generalitat 
de Catalunya, mitjan-

çant la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments (DGPEIS), la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) i el Consorci Escola 
Tècnica d’Igualada (CETI) 
han signat avui un conveni per 
millorar protocols en matèria 
de seguretat en indústria quí-
mica en cas de futures inter-
vencions i millorar la resposta 
operativa. En aquest context, 
es considera positiva l’elabora-
ció de les Fitxes Operatives so-
bre Elements de Risc (FOER) 
que realitzen els Bombers de 
la Generalitat com a docu-
ments que contenen la infor-
mació més essencial de cada 
instal·lació per poder ser con-
sultada de manera àgil en cas 
d’emergència. 
Amb aquest conveni, que han 
signat el director general de 
prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments del Departament 
d’Interior, Juli Gendrau, el di-
rector general d’Universitats i 
president del Consorci Escola 
Tècnica d’Igualada (UEA), Jo-
sep Pallarès, i el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Blai Paco, les tres institucions 
manifesten el desig de partici-
par en el projecte i valoren la 
iniciativa pel benefici social 
que comporta.
Durant la signatura del con-
veni, Gendrau ha destacat la 
col·laboració entre el Cos de 
Bombers i el sector industrial 
de l’Anoia permet incrementar 
les mesures de seguretat in-
dustrial i l’eficàcia dels cossos 
operatius en cas d’una emer-
gència. Joan Rovira, cap de la 
Regió Metropolitana Sud, ha 
remarcat que aquest és “un 
conveni innovador, no tenim 
cap altre exemple a Catalunya 
on totes tres parts treballin 
conjuntament per millorar 
protocols”.
En aquest sentit, Blai Paco ha 
destacat que “en un principi 
no sabíem si hi hauria recep-

tivitat per part de l’adminis-
tració, i hem vist que sí, que 
tots plegats tenim un objectiu 
comú, com és el de garantir la 
continuïtat de l’activitat quí-
mica i la seguretat del conjunt 
de la ciutadania. I cal destacar 
que el conveni que avui sig-
nem s’ha enllestit en un temps 
rècord; en tan sols uns mesos 
ens hem posat d’acord en un 
projecte pioner que esperem 
que tingui continuïtat en d’al-
tres territoris”.
El portaveu de la UEAQuími-
ca, Xavier Bustos, hi ha afegit: 
“Fruit de l’incident del 2015, 
les indústries del sector ens 
vam plantejar què calia fer, i 
vam veure que sobretot calia 
ser transparents envers la so-
cietat. Per això vam iniciar els 
contactes amb Bombers, per-
què creiem que la transparèn-
cia de les nostres indústries és 
un bé social, i ara estem molt 
satisfets d’haver pogut arribar 
a aquest acord a tres bandes.”
L’objecte del conveni és esta-
blir el marc de col·laboració 
de la DGPEIS del Departa-
ment d’Interior, el CETI i la 
UEA per millorar la seguretat 
química de l’Anoia mitjan-
çant l’elaboració de les FOER 
per part dalumnes de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada (EEI), 
uns documents de dues pà-
gines que contenen la infor-
mació més essencial de cada 
instal·lació per poder ser con-
sultada amb celeritat de camí 
a la incidència: dades de con-
tacte, productes principals, 
plànols d’accés, elements de 
prevenció presents a la pròpia 
indústria...
Mitjançant aquesta col·la-
boració, la UEA confia en 
què no es tornin a produir 
incidents com els registrats 
a Igualada el febrer del 2015 
o el juliol del 2009, ambdós 
deguts a errors humans. 
O que, si tornen a ocórrer, 
Bombers de la Generalitat 
pugui disposar ja de tota la 
informació de cada indús-
tria des del minut 1, possibi-
litant així una actuació més 
ràpida i precisa.

La UEA signa un conveni 
pioner de seguretat en 
indústria química

Empresa del sector del metall dedicada a la 

mecanització, ubicada a Igualada precisa  

torner convencional amb experiència. 

Condicions a convenir

Interessats podeu enviar currículum a:

classificatsveuanoia@gmail.com

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

AdvocatsImpuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

D avid Sànchez és 
l’alcalde de Jorba 
(ERC), municipi que 

aquests dies celebra la seva 
Festa Major. Amb ell hem 
parlat sobre el seu municipi, 
sobre la nostra comarca, so-
bre el país i sobre els dies fes-
tius que viuran els jorbencs.

Som als dos anys del mandat 
municipal. Quina valoració 
en feu?
Penso que és una valoració 
positiva. En el nostre pro-
grama de mandat teníem uns 
objectius que es van com-
plint i d’altres estan en vies 
de complir-se, però encara 
queden dos anys de treball. 
En l’àmbit de l’ensenyament, 
per exemple, que era un dels 
eixos importants, hem acon-
seguit fites interessants, com 
pot ser la recuperació per al 
poble de l’escolarització de 
la primera infància amb la 
posada en marxa del Pla ex-
perimental d’Ensenyament 
d’1 a 3 anys, per al qual hem 
comptat amb una gran feina 
de coordinació amb l’escola i 
amb l’AMPA. 
L’altre projecte que tenim en-
degat és el centre de dia per a 
la gent gran, del qual ja tenim 
construït l’edifici i ara res-
ta poder-lo posar en marxa, 
però aquí el procés adminis-
tratiu és llarg perquè l’Ajunta-
ment no és l’únic actor que hi 
intervé i, quan depens d’altres 
administracions, a vegades 
les coses no van tan ràpid 
com voldries.

Tenint serveis per a la infàn-
cia i per a la gent gran acon-
seguiu que el municipi sigui 
un espai còmode per viure.
Sí, de fet hem dut a terme 
algun projecte intergeneraci-
onal, entre els nens i les per-
sones grans del municipi amb 
un resultats molt positius.
A Jorba estem molt a prop 
d’Igualada, on fem moltes 
de les nostres activitats, però 
no tinc pas la sensació que 
siguem un poble dormitori, 

sinó que tenim una identitat 
pròpia. Les associacions de 
Jorba són molt actives: per 
exemple, l’Associació de la 
gent gran té molts socis, fins 
i tot de fora de Jorba. O per 
altra banda, els pares també 
tenen la seva associació Juga 
a Jorba, que genera molta ac-
tivitat.

Què queda per fer del vostre 
programa en aquest propers 
dos anys?
Queda feina per fer, sempre 
n’hi ha. Hi ha la part patrimo-
nial: a Jorba, encara que en 
quedin poques restes, tenim 
el castell, que en el mandat 
anterior se’n va fer l’adquisi-
ció per poder-hi treballar i ja 
tenim concedides un parell 
de subvencions que ens per-
metran fer les primeres inter-
vencions en breu. 
Jorba és un encreuament de 
camins: hi passa el Camí de 
Sant Jaume, el Camí Ignasià, 
el Camí dels Països Catalans, 
aviat també hi passarà la Via 
Blava que fa poques setmanes 
s’anunciava des de la Diputa-
ció, i en aquest sentit l’atrac-
tiu de Jorba és important. Per 
tant hem de generar activitat i 
a la vegada cuidar i millorar el 

patrimoni i l’entorn per tal de 
poder-lo gaudir. Penso que a 
vegades no som massa cons-
cients de l’entorn que tenim, 
no el sabem valorar massa bé.

Jorba entrarà en el projecte 
de recollida d’escombraries 
porta a porta. Significarà 
molts canvis per als veïns?
Són uns canvis que hem 
d’afrontar tots, com a socie-
tat, per necessaris. Malbara-
tem molt recursos posant-los 
dins una bossa i portant-los a 
un abocador, hem de canviar 
el xip. Hem de veure que mol-
ta part del que llencem pot 
tornar a entrar dins la roda 
de consum. 
La intenció de l’Agència de 
Residus de Catalunya és la 
d’augmentar el percentatge 
de reciclatge i una de les vies 
que van trobar per fer-ho és 
penalitzar que la gent llencem 

aquests recursos en aboca-
dors i aquesta penalització es 
fa augmentat el cànon d’abo-
cador. 
Precisament aquest canvi 
de sistema de recollida d’es-
combraries porta a porta no 
representarà cap increment 
de preu per a l’usuari, perquè 
si el reciclatge es fa correcta-
ment s’han de portar menys 
residus als abocadors i el cà-
non no puja. Des del Consell 
Comarcal hem fet uns estudis 
que han determinat que si a 
la comarca no es feia un can-
vi substancial, el cost de les 
escombraries hauria d’anar 
augmentant any rere any. El 
porta a porta suposarà canvis 
a nivell d’usuari perquè ens 
hem de fer responsables dels 
residus que generem. Fins ara 
abocàvem tot de manera anò-
nima i ja hi havia algú que ho 
recollia i se’n desfeia. Hem de 
ser responsables dels nostres 
residus, separar per minimit-
zar la quantitat d’escombra-
ries que llencem i reaprofitar 
tot el que es pugui.
La gestió dels residus penso 
que és una política de país: 
no només hi intervenen els 
gestors i els ciutadans, sinó 
que també hi intervenen els 
productors.

Un cop s’hagi implementat 
en els municipis petits, és 
passarà a les zones més po-
blades de la comarca?
Penso que sí, que un cop s’ha-
gi implementat en aquests 16 
municipis s’hauria de comen-
çar a fer a les zones més po-
blades. Pensa que el sistema 
funciona millor en les zones 
compactes de població que 
en les zones disperses, perquè 
la recollida és molt més fàcil.

Fa unes dies diversos al-
caldes de la Conca vàreu 
arribar a un acord per ti-
rar endavant la nova zona 
industrial de Can Morera, 
de la qual ja se n’havia par-
lat fa uns anys i havia que-
dat aparcada. És necessari 
aquest nou polígon?
Igualada, Jorba i Òdena ve-
níem de l’experiència prèvia 
de la posada en marxa de 
l’anomenat polígon dels ado-
bers, per al qual hi havia una 
necessitat concreta dels ado-
bers igualadins de trobar un 
espai on poder traslladar les 
seves empreses i es va fer un 
planejament ad hoc per les 

necessitats específiques dels 
adobers. I què s’ha vist: doncs 
que no està tenint la demanda 
que s’esperava i d’altra banda 
estan arribant demandes a la 
comarca de sòl industrial, de 
parcel·les grans.
El plantejament dels alcaldes 
que formem la Mancomuni-
tat va ser el de buscar sòl per 
poder oferir a aquestes peti-
cions i per això s’ha tornat a 
recuperar aquest projecte.

Però de sòl industrial a la 
Conca ja n’hi ha... Tenim 
polígons buits.
Sí, però les parcel·les són pe-
tites. Entenc el desconcert 
que això provoca. Però mol-
tes vegades a aquest sòl in-
dustrial disponible és difícil 
donar-li sortida. Per posar un 
exemple: en un moment de-
terminat es van comprar uns 
terrenys, ara mateix si aquests 
terrenys es volen vendre, la 
plusvàlua es menja els diners 
de la venda per al propietari, i 
això és un problema greu.
D’altra banda fa uns anys els 
municipis, cadascun feia el 
seu planejament urbanístic i 
preveia una zona d’ús indus-
trial i això ha donat lloc a pe-
tits polígons, amb parcel·les 
petites i ara mateix les neces-
sitats d’empreses de parcel·les 
grans no les podem oferir. I 
l’única via que se’ns va ocór-
rer va ser planificar nou ter-
reny industrial amb parcel·la 
gran, però sempre estant a 
l’espera de la demanada en 
ferm, sense urbanitzar abans. 
Ja hi ha prou polígons a tot 
Catalunya que estan urbani-
tats, estan buits i es van de-
gradant.
El que sí que s’ha fet a nivell 
de país és un canvi important 
en el temes de planejament 
urbanístic: el que es vol evitar 
és aquest planejament de cur-
ta mirada i treballar a nivell 
supramunicipal. Al cap i a la 
fi Òdena, Igualada, Vilanova 
del Camí, Montbui -ens ho 
podem creue més o menys- 
formen una única zona i per 
tant la zona industrial ha de 
ser comuna.

Parlem de política de país. A 
Jorba no hi haurà problemes 
per posar les urnes.
Jo penso que a tot el país no 
hi haurà problemes per po-
sar urnes: que en els muni-
cipis que tenim una sensibi-
litat amb el procés hi posem 

David Sànchez, alcalde de Jorba: “Hem de cuidar i millorar 
el nostre patrimoni i el nostre entorn per gaudir-lo”

Hem de canviar el xip 
en el tema dels residus: 

malbaratem molts 
recursos posant-los dins 
una bossa i portant-los 

a un abocador

Jorba és un 
municipi còmode per 
viure-hi. Som molt a 

prop d’Igualada però no 
som un poble dormitori
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- de 4 a 5 de la tarda, a la piscina
5a Demostració de cursets de natació infantil.
- a 2/4 de 6 de la tarda a la piscina
Partit de waterpolo 4x4.
- a les 9 del vespre, davant de l’Ajuntament
Cercavila de Festa Major amb la Xaranga Ho Peta.
- a les 10 del vespre al pati de l’escola
Sopar popular. Pa amb pernil
- De 12 a 1 de la matinada, al pati de l’escola
Animació amb Protons
- a la 1 de la matinada al pati de l’escola
Guerau Rock 2017 amb All i Oli
- Cap a les 3 de la matinada al camp de futbol
Discoteca mòbil amb Dj Roca

Dissabte 29
- a les 9 del matí al Cafè de Jorba
XXVII Campionat de Truc
- a 2/4 de 6 de la tarda al pati de l’escola
Festa de l’escuma. A continuació, xocolatada.
- a les 11 de la nit al pati de l’escola
Ball de Gala amb el grup Liberty.
- A les 3 de la matinada al pati de l’escola
Música actual amb Dj Roca.

Diumenge 30
- De 10 del matí a 2 del migdia, al carrer Major
Fira d’artesania i productes naturals.
- a partir de les 12 del migdia al carrer Major
Passejada amb ponis
- a 3/4 d’11 del matí a la plaça de Cal Bordis
XII Concurs de truites.
- a les 11 del matí a la plaça de la Font
Cercavila amb els capgrossos.
- a partir de la 1 del migdia a la plaça de Cal Bordis
Vermut de Festa Major
- a 2/4 de 6 de la tarda al cafè de Jorba
Teatre: “Catalans a la romana” amb el grup Teatre l’Escombra 
de Sant Guim de Freixenet.
- a les 10 de la nit al pati de l’escola
Costellada de germanor
- a continuació
Havaneres amb el grup La Guingueta.

Dilluns 31
- De 5 de la tarda a les 9 del vespre al pati de l’escola
Inflables refrescants
- a les 5 de la tarda a la piscina municipal
Finals del torneig de futbolin i dards.
- a les 7 de la tarda al camp de futbol
Partit de futbol casats/des - solters/es.

més facilitats, sí, però estic 
convençut que l’1 d’oc-
tubre tothom tindrà una 
urna a 200-300 metres de 
casa com en qualsevol altra 
elecció.
La situació actual ja no és 
només un tema d’indepen-
dència, és un tema de de-
mocràcia; ens cansem de 
fer enquestes i el que cal és 
preguntar a la gent allà on 
realment és vàlid, que és a 
les urnes i allà parlem tots. 
Si aquest esperit democrà-
tic no és l’esperat per part 
de determinats actors, aquí 
és un rau el problema.
Aquest  serà un estiu es-
pecial, sobretot per als al-
caldes compromesos en el 
procés. Ha arribat el mo-
ment de preguntar què vo-
lem ser.

Hem entrat en una espiral 
que cada cop gira més ràpid.
Sí, estem a setanta dies de l’1 
d’octubre i els esdeveniments 
cada cop corren més. Cada 
dia, ja des de fa un temps, és 
un dia històric.
Espero que el govern es-
panyol ja no cometi més 
errors dels que ha anat 
cometent. Estem on es-
tem perquè no han estat 
receptius a unes peticions 
generalitzades dins tots els 
àmbits: l’econòmic, el cul-
tural, l’ensenyament, la sa-
nitat... Però no crec que fa-
cin cap escarafall més gran. 
Per sort la tasca informati-
va feta des de la conselleria 
d’Exteriors ha estat molt 
gran i el procés és conegut 
arreu i això té el seu pes. 
Fa uns dies apareixia l’in-

ACTESforme de l’agència de Ràting 
explicant que si l’Estat ens 
talla el FLA, el problema no 
serà per a Catalunya que no 
pagarà els seus proveïdors, 
sinó que serà per a Espanya 
que serà un país en fallida. 
El context socioeconòmic és 
molt més ampli que no pas 
l’estat espanyol, afortunada-
ment.

Com es presenta la Festa 
Major d’enguany?
El model Festa Major dels dar-
rers anys ha tingut bons resul-
tats, sempre amb modificaci-
ons. És una festa major en la 
que hi intervé molta gent i això 
és una de les claus de l’èxit.
Destacaria la Nit jove del di-
vendres que atrau molta gent o 
el ball de gala de dissabte, però 
tots els actes valen la pena.

JORBA / LA VEU 

E l passat diumenge, 23 
de juliol, Jorba donà el 
tret de sortida als actes 

de la Festa Major d’enguany 
amb la VI tirada de bitlles per 
equips, memorial Èlia Badia 
Casas. La jornada va reunir un 
total de 28 equips procedents 
de tot Catalunya.
La tirada de bitlles va coincidir 
amb la cloenda de  la 2a Set-
mana de l’Energia,  mitjançant 
l’activitat “Pedala amb energia” 
on els participants van poder 
obtenir crispetes tot peda-
lant una bicicleta estàtica que 
permetia la transformació de 
l’energia mecànica en elèctrica. 
La majoria d’actes de la setma-
na de l’energia han estat dirigits  
als infants, dins la programació 

del Casal d’estiu organitzat per 
l’AMPA de l’Escola de Jorba.  
Es van desenvolupar la setma-
na del 26 al 30 de juny, desta-
cant els jocs “Actiwatt” i el de 
“l’Energia en un dia” per ser 
molt dinàmics i engrescadors, 
permeten als infants aprendre 

Jorba enceta la seva Festa Major amb 
la ja tradicional tirada de bitlles

de forma lúdica diferents re-
cursos per fomentar l’estalvi 
de l’energia. També van gaudir 
molt de la “Contacontes” sobre 
l’aprofitament de l’energia, per-
sonatge a qui va donar vida la 
coneguda actriu comarcal Mò-
nica Torra.

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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MONTBUI / LA VEU 

M ontbui va celebrar 
la Festa Major du-
rant el passat cap de 

setmana, amb un seguit d’ac-
tivitats festives, culturals, es-
portives i tradicionals que van 
tenir un magnífic seguiment. 
D’entre les diferents propos-
tes, cal destacar el sensacional 
concert del grup “Seguridad 
Social”, que amb els seus rit-
mes trepidants pop-rock van 
fer ballar prop de 5.000 perso-
nes al Boulevard. Precisament 
diumenge al vespre tots els 
escenaris festius, Boulevard, 
MontMercat i el Passeig Cata-
lunya -zona de les atraccions 
dels firaires- van estar plens a 
vessar, com feia anys que no 
s’havia vist a la festa major 

montbuienca.
El concert de “Seguridad So-
cial” va perillar a mitja tarda, 
per culpa d’un xàfec bastant 
intens caigut només una hora 
abans de l’inici. La pluja va 
obligar a canviar l’escenari de 

MONTBUI / LA VEU 

A l Nucli Antic la Fes-
ta Major va incloure 
dos caps de setmana 

d’activitats. Durant aquest úl-
tim es van concentrar el gruix 
d’activitats. Dijous passat, Dia 
de Santa Margarida, comença-
va la Festa amb la tradicional 
Missa de Santa Margarida i el 
Vermut de Festa Major a l’Ate-
neu. Ja a la tarda, Cercavila 
d’inici de Festa Major amb el 
Grup Dracs i Diables i poste-
rior pregó a la Plaça Major. Va 
finalitzar la jornada el sopar 
de Festa Major i un espectacle 
d’humor amb els joves Basili 
Solà i Marina Casteràs.
L’endemà divendres, gran ani-
mació a la Plaça Major,que es 
va omplir de “foodtrucks” i 
molt jovent preparat per gau-
dir el posterior Correfoc, a 
càrrec dels Dracs i Diables de 
Montbui. Ja a la matinada, es 
va organitzar un Concert Mu-
sical Jove amb “Morena Tradi-
patxanga” i va haver música i 

animació fins a la matinada.
El dissabte 22 de juliol l’acti-
vitat més destacada va ser la 
tradicional “Arengadada Po-
pular” que va omplir la Plaça 
Major, i que va anar acompa-
nyada de la música del grup 
“Karaoke’s Band”. Tambés es 
van fer diferents activitats per 
a la mainada a la tarda, així 
com el Campionat de Dòmino 
Femení. Va cloure la jornada 
una “sessió petarda”, amb mú-

sica dels 70’s, 80’s i 90’s.
I el diumenge 23 es van dur a 
terme diferents activitats per 
a la mainada, va finalitzar el 
Campionat de Petanca Femení 
i, especialment, va sobresortir 
el Concert de Final de Festa 
amb el Grup “La Guingueta”.
Cal recordar que durant la 
Festa Major es va poder veure 
a l’Ateneu una exposició sobre 
programes i imatges antigues 
de Festa Major.

Montbui finalitza una brillant Festa Major amb un 
gran concert de Seguridad Social i un espectacular  
castell de focs artificials

Molta intensitat festival al nucli antic

la “Marató de Country” (que 
es va acabar realitzant al CCC 
La Vinícola), però no va afec-
tar al concert. 
Encara que amb una mica de 
retard, el grup del mític “Chi-
quilla” va començar el seu 
concert a Montbui pels volts 
de les 10 de la nit. Els temes 
de “Seguridad Social” van re-
tronar com poques vegades 
s’havia escoltat al Boulevard, 
un so molt clar i amb matisos, 
amb moltíssim ritme i inten-
sitat i amb un públic comple-
tament entregat i que anava 
creixent en volum amb el pas 

de les cançons. Per als amants 
dels concerts en directe, va 
ser sens dubte un dels millors 
concerts celebrats a Montbui 
en els darrers anys, i on el grup 
valencià va demostrar que en-
cara està en plena forma, més 
de 20 anys després d’haver es-
tat un dels capdavanters del 
pop-rock espanyol. 
Una hora i tres quarts de con-
cert, que va tenir el punt àlgid 
amb la interpretació de “Chi-
quilla”, però també temes com 
“Quiero tener tu presencia”, 
“Mi rumba tarumba”, i ver-
sions de clàssics del pop es-

panyol sempre amb un estil 
característic, molts matisos, i 
amb un ritme trepidant i que 
no va decaure en cap moment. 
Just en acabar el concert, un 
altre plat fort d’enguany va ser 
el Castell de Focs Artificials, 
llençat des del CCC La Viní-
cola i que va retronar per bona 
part de la Conca d’Òdena. Des 
de la Festa Major del 2008 no 
s’havia finalitzat la Festa Ma-
jor amb aquest castell de focs, 
que va ser molt ben valorat 
pels assistents i que va posar 
el colofó a uns dies de molta 
activitat. 

Anada a Montserrat a 
peu des de Castellolí
El proper 8 d’agost farem 
la tradicional caminada a 
Montserrat a qui no hi vagi 
a peu, i també el retorn als 
caminants, l’Ajuntament 
ofereix la possibilitat de fer-
ho amb l’autocar que sortirà 
de Castellolí, a 2/4 de 9 del 
matí, (de davant de l’Ajun-
tament). Per fer la previsió 
de places, cal que qui vulgui 
utilitzar aquest servei tant si 
és anada i tornada com tor-
nada sol, ho comuniqui a les 
oficines de l’Ajuntament.
Programa:

- Sortida de l’avinguda Unió 
davant el número 100 a les 4 
de la matinada
- Parada a can Massana per 
esmorzar (esmorzar és opta-
tiu)
- Arribada als degotalls pels 
volts de les 9 del matí, coinci-
dint els que han fet el      camí 
a peu i els que arriben amb 
cotxe, i esmorzar.
- A l’1 h del migdia, sortida 
de l’autocar cap a Castellolí. 
INSCRIPCIONS A L’AJUN-
TAMENT DATA LÍMIT EL 4 
D’AGOST.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’ajuntament de Vilano-
va del Camí i l’associa-
ció Polígons dels Plans 

han renovat el conveni per a 
la promoció dels polígons in-
dustrials i el foment de l’activi-
tat econòmica al territori.  La 
signatura ha anat a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Truchar-
te i del president de Polígons 
dels Plans, Ramon Felip, que 
han estat acompanyats pel 1r 
Tinent d’Alcalde i regidor de 
Promoció Econòmica, Fran-
cisco Palacios.
Des de la seva constitució el 
desembre de 2013, l’ajunta-
ment ha cedit a l’associació 
Polígons dels Plans un espai al 
Centre d’Innovació Anoia per 
a portar a terme les seves fun-
cions i així mateix contribueix 
amb suport tècnic.
L’entitat, -sense ànim de lucre- 
que aplega empresaris, indus-
trials i propietaris dels Polí-
gons dels Plans, focalitza la 

seva activitat en la promoció 
i l’impuls dels polígons indus-
trials per tal d’incentivar l’acti-
vitat econòmica, la instal·lació 
de noves empreses i la genera-
ció de nous llocs de treball. 
Una de les prioritats de Polí-
gons dels Plans des dels seus 
inicis ha estat la comunicació. 
En aquest sentit es va aconse-
guir implementar la tecnolo-

gia 4G LTE, gràcies al conveni 
de col·laboració amb l’empresa 
igualadina Tecnocolor TT Te-
lecomunicacions que permet 
tenir Internet d’alta capacitat, 
un trànsit de dades i arxius rà-
pid i baixa latència.
L’entitat també ha impulsat un 
projecte de senyalització dels 
polígons, per mitjà d’uns tò-
tems que mostren la informa-

Treball conjunt de l’ajuntament i Polígons dels Plans per 
fomentar l’activitat econòmica i atraure noves empreses

ció i ubicació de les empreses, 
mitjançant codis QR. 
Una de les accions més am-
bicioses de l’associació però, 
és la campanya de publici-
tat dinàmica d’abast europeu 
que van posar en marxa l’any 
passat. Amb la complicitat de 
diferents agències de trans-
ports associades a l’entitat, van 
serigrafiar més d’una vintena 
de camions que han portat la 
imatge i la marca dels Polí-
gons dels Plans per tota Cata-
lunya, Espanya i Europa. Una 
campanya que des de l’entitat 
valoren molt positivament i 
que estan disposats a repetir 
enguany canviant la imatge 
dels camions.
Una altra de les prioritat de 
l’associació és la seguretat dels 
polígons i de les seves empre-
ses, per això en aquests anys 
s’ha posat en funcionament 
un servei de vigilància noctur-
na del que en gaudeixen més 
d’una vintena d’empreses.

Antecedents
L’Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons dels 
Plans es va constituir l’11 de 
desembre de 2013 amb l’ob-
jectiu d’assumir la represen-
tació i defensar els interessos 
de les empreses i propietaris 
ubicats als Polígons dels Plans, 
sumant els polígons de Vila-
nova del Camí: Riera de Cas-
tellolí i Pla de Rigat; a La Pobla 
de Claramunt, Plans d’Arau; a 
Òdena, Pla de les Gavarreres 
i Pla de la Masia i a Montbui, 
Pla de la Tossa.
L’associació compta amb el 
suport dels diferents ajunta-
ments per a la dinamització 
conjunta del polígons. Entre 
els seus objectius hi ha el de 
crear un entorn competitiu 
per a les empreses i per als 
treballadors dels polígons que 
configuren aquest àmbit d’ac-
tivitat econòmica i assolir la 
condició d’ interlocutor da-
vant de tercers amb la màxima 
representació i legitimitat. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U na trentena de per-
sones van recollir de 
mans de l’alcaldessa 

Noemí Trucharte i dels regi-
dors de Promoció Econòmica 
i Esports, Francisco Palacios i 
Camilo Grados, els premis de 
la campanya. Premis en forma 
de visites culturals i  degusta-
cions gastronòmiques que els 
convidaran a visitar diferents 
poblacions catalanes: des de 
Figueres, Roses, l’Escala o 
Besalú a Ulldecona, Tortosa, 
Falset o la Selva del Camp.
L’acte va comença  a les 20 h 
amb una breu salutació per 
part de l’alcaldessa en la que va 
tenir paraules d’agraïment per 
als comerciants que han pres 
part en aquesta campanya, i 
“que donen sentit a la inicia-
tiva pensada per dinamitzar 
el comerç en els centres histò-
rics”. Noemí Trucharte els va 
reconèixer la seva tasca “per-
què contribueixen a promo-
cionar els nostres productes i 
serveis, i fins i tot el munici-
pi de Vilanova del Camí, més 
enllà de les nostres contrades” 
va dir.
Trucharte també va felicitar i 
agrair als vilanovins i vilano-
vines el fet que comprin a  Vi-
lanova del Camí perquè “amb 

el vostre esforç feu créixer Vi-
lanova” va dir l’alcaldessa.
Tot seguit el regidor de Pro-
moció Econòmica Francisco 
Palacios va anar anunciant 
cada una de les persones gua-
nyadores, que van recollir el 
regal amb totes les indicacions 
per poder gaudir-lo, i al final 
de l’esdeveniment es va servir 
un refrigeri.
Recordem que el premi que 
Vilanova del Camí ha ofert 
als 34 municipis que han par-
ticipat en aquesta edició de la 
campanya “Barris Antics” es 
podrà gaudir el 16 de setem-

bre a partir de les 10 h i con-
sistirà en una passejada per la 
zona natural de Vilanova del 
Camí. La ruta, d’uns sis qui-
lòmetres, passarà per la Font 
de l’Anoia, Can Bernades i 
Can Baldufes fins arribar a 
una zona des d’on es gaudeix 
d’una vista panoràmica de 
Vilanova del Camí i la Conca 
d’Òdena, tot seguint la zona 
dels Esgavellats. En el trans-
curs de la caminada s’expli-
carà l’origen geològic d’una 
zona amb grans troballes de 
fòssils. La jornada acabarà 
amb un dinar.

La campanya Barris Antics portarà 34 vilanovins arreu de Catalunya 

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

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 
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REDACCIÓ / LA VEU 

A questa ha estat una 
setmana trista a 
l’Anoia pel que fa als 

seus boscos i zones forestals, la 
comarca ha patit tres incendis 
en tant sols tres dies. El pri-
mer va ser dilluns al migdia, 
pocs minuts després de la una 
el telèfon d’emergències 112 
va rebre diversos avisos d’un 
foc a Santa Maria de Miralles, 
concretament es va iniciar al 
turó dels Segarresos. Cap allà 
s’hi van desplaçar una vintena 
de dotacions dels Bombers, de 
les quals 7 aèries, i 5 vehicles 
de les ADF. Després de 4 ho-
res els Bombers van donar per 
estabilitzat l’incendi, després 
d’haver cremat unes 2 hectà-
rees. 
Els Bombers van confirmar 
que la causa de l’incendi va ser 
un llamp, dels molts que havi-
en caigut el dia anterior. 

El segon incendi del dilluns, 
a Pujalt
Quan l’incendi de Miralles 
encara era ben viu, els bom-

bers van rebre un altre avís 
d’incendi poc abans de les 3 
del migdia a la zona de l’As-
tor, a Pujalt. En aquest cas hi 
van treballar   una vintena de 
dotacions dels Bombers, de 
les quals 5 aèries. També hi 
van donar suport vuit ADF 
de l’Anoia i de la Segarra, jun-
tament amb els pagesos de la 
zona que els van ajudar llau-

Tres incendis en tres dies cremen més de 30 hectàrees de l’Anoia

rant els camps. Aquest incen-
di va cremar al voltant de 4 
hectàrees de massa agrícola i 
forestal.

Bellprat, la tercera víctima
El dimecres al migdia un in-
cendi va afectar una zona 
agrícola i forestal del terme 
municipal de Bellprat. El foc 
es va iniciar pocs minuts des-

EN VENDA
Meitat Indivisa

( 50 % de la propietat )

FINCA URBANA DE 460 m2
( 200.000 euros )

c/ Vilanova, 21 - Copons
Raó : Jordi 666 334 802

prés de la una del migdia, la 
columna de fum provinent 
de l’incendi era visible des de 
múltiples punts de la comar-
ca.
Fins al lloc s’hi van desplaçar 
27 dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, dels quals 
5 aèries. Els van acompanyar 
efectius del cos d’Agents Ru-
rals, de les Agrupacions de 

Defensa Forestal, set dotaci-
ons dels Mossos d’Esquadra 
i una ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques amb 
caràcter preventiu. Cap a les 6 
de la tarda, els Bombers van 
donar per controlat l’incen-
di, el qual va afectar unes 25 
hectàrees. Per culpa del foc, la 
carretera B-220 va estar talla-
da durant unes hores.

Una dotació aèria dels Bombers remulla la zona de l’incendi de Bellprat. / JOAN SOLÉ Impacte del llamp. / ALBERT AGUIRRE 

Els focs van tenir lloc a Santa Maria de Miralles, Pujalt i Bellprat

PIERA / LA VEU 

P iera ha presentat al 
conseller de Salut, 
Antoni Comín, el seu 

projecte de musicoteràpia, 
que té per objectiu controlar 
el sobrepès i combatre l’obesi-
tat infantil. Una representa-
ció formada per membres de 
l’Equip d’Atenció Primària i 
de l’Escola de Música Muni-
cipal, acompanyats de l’alcal-
de, Josep Llopart, i el regidor 
d’Educació, Josep Maria Ro-
sell, es va reunir amb el conse-
ller per aprofundir en aquesta 
iniciativa per la qual Comín ja 
havia mostrat el seu interès el 
passat mes de febrer coinci-
dint amb l’acte d’inauguració 
del nou CAP de Piera.
El projecte es duu a terme al 
municipi des de l’any 2015 per 
part de l’equip de pediatria del 
Centre d’Atenció Primària i de 
forma conjunta amb l’Escola 
Municipal de Música.  En el 
document que van lliurar al 
conseller s’explicava com la 
musicoteràpia ha permès als 
participants aprendre quins 

són els hàbits alimentaris i de 
salut adequats i necessaris per 
a ells d’una manera rica, di-
vertida i en família. Així ma-

teix, segons el text, hi ha di-
versos estudis que demostren 
que l’aplicació de la música i la 
musicoteràpia dóna resultats 
positius en  el camps dels tras-
torns alimentaris i l’obesitat.
La trobada amb el conseller 
va ser molt  positiva. Comín 
va encoratjar als professionals 
implicats en el projecte a con-
tinuar-lo i poder extreure’n re-
sultats científics que permetin 
estendre la iniciativa a d’altres 
centres de la comarca i de la 
Gerència Territorial de la Ca-
talunya Central. 

La musicoteràpia per combatre
l’obesitat infantil

Una representació 
pierenca va presentar 
al conseller de Salut, 

Antoni Comín, aquest 
projecte que mostra 

l’efectivitat de la 
música per millorar 
la qualitat de vida

El Pubillatge de Piera inicia 
un procés de renovació i fa 
una crida a tots aquells in-
fants i joves que gaudeixen de 
les tradicions catalanes i de la 
cultura del país. Si teniu entre 
16 i 22 anys ja complerts i es-
teu empadronats al municipi, 
podeu optar a convertir-vos 
en els futurs hereu i pubilla 
i representar arreu la nostra 
vila. Els més petits, de 7 a 11 

anys, també poden sumar-se 
a la família del Pubillatge i ser 
els propers hereuet i pubilleta 
de Piera. 
Els interessats/des a ser els 
propers hereuet i pubilleta o 
hereu i pubilla de la vila de Pi-
era poden contactar amb l’en-
titat a través del Departament 
de Cultura de l’Ajuntament o 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça cultura@ajpiera.cat.

Es busquen els futurs 
hereu i pubilla de Piera
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Els nens i les nenes, 
separats per sexe 

a la piscina

E ls nens i les nenes, en files separades per sexe, en els cursets de 
natació a les piscines municipals d’Igualada, l’any 1963.
En aquella època tampoc es podien banyar junts els homes i les 
dones: feien torns per al bany i s’usava el barnús quan se sortia 

de l’aigua.
Autor desconegut. Fons Club Natació Igualada.  
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CAPELLADES / LA VEU 

D ivendres, dissabte i 
diumenge Capellades 
ha acollit una nova 

edició del Torneig de Volei Sor·
ra organitzat des de la regidoria 
d’Esports.
La novetat més destacada 
d’aquesta edició ha estat el 
canvi d’emplaçament. L’es·
planada del Capelló ha estat 
el lloc on s’ha instal·lat les sis 
pistes, les grades, les carpes 
i les activitats paral·leles que 
s’hi han organitzat.
Cal destacar que s’ha treballat 
conjuntament amb l’àrea de 
Joventut, per programar un 
taller de graffitti, que s’ha fet 
de la mà amb El Taller de Ca·

pellades. També s’ha obert la 
possibilitat a tots els joves de la 
vila que punxen música a què 
poguessin fer de disc joqueis i 
punxar les seves sessions.
Tota aquesta activitat s’ha 
vist recompensada amb un 
increment dels participants, 
que han augmentat les seves 
inscripcions respecte les ante·
riors edicions. La nota negati·
va ha vingut de part del temps, 
ja que la pluja amb tempesta 
va obligar a suspendre les fi·
nals, diumenge a la tarda.
Tal i com destaca l’Alcalde i re·
gidor d’Esports, Aleix Auber, 
“teníem ganes de seguir sent un 
referent comarcal del volei i per 
això hem volgut innovar amb 
aquest canvi d’emplaçament”.

Bona acollida del Torneig 
de Vòlei sorra

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha fi·
nalitzat els treballs 

encaminats a resoldre els 
problemes de sorolls i olors 
provinents de la depurado·
ra de Vallbona d’Anoia, a la 
comarca de l’Anoia. En una 
visita duta a terme la setma·
na passada amb l’Alcalde de 
Capellades, Aleix Auber, i del 
regidor, Salvador Vives, acom·
panyats d’un representant dels 
veïns i de l’ACA, s’ha constatat 
que les mesures aplicades han 
solucionat els problemes.
Els treballs han consistit en la 
substitució dels difusors d’aire 
a les dues línies de tractament, 
substitució de les bufants per 
equips bassats en levitació 
electromagnètica que oferei·
xen un nivell mínim d’emis·
sions acústiques, s’ha millo·
rat l’aïllament de l’edifici de 
bufants amb la instal·lació de 
portes insonoritzades, s’han 
aïllat també les canonades de 
distribució d’aire. També s’ha 
substituït el programari de 
control de l’aireació i s’han fet 

canvis de procés que també 
han contribuït a la reducció 
d’olors.
Segons l’agència, l’increment 
de l’activitat industrial a la 
zona com a símptoma de la 
recuperació econòmica va 
provocar un increment  de les 
necessitats d’aire per assolir 
una correcta qualitat de l’ai·
gua tractada. Aquest augment 
d’aire i alguns canvis en el en·
torn de l’EDAR van propiciar 
que l’increment de soroll fos 
audible des de la població de 
Capellades. Les millores des·

S’ha resolt els problemes amb la 
depuradora que causen sorolls

crites han adequat les instal·
lacions a la demanda actual 
sense afectar negativament el 
seu entorn.
La planta de Vallbona d’Anoia 
es va posar en servei el 2008 i 
saneja les aigües residuals de 
Vallbona d’Anoia, Capellades, 
la Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt. Té capa·
citat per tractar 7.592 m3/dia, 
equivalent a una població de 
45.552 habitants. L’aigua sa·
nejada es retorna al riu Anoia, 
contribuint a la seva millora 
mediambiental. 

LA LLACUNA / LA VEU 

E l passat dissabte l’al·
calde de la Llacuna, 
Josep Parera,  acom·

panyat per la regidora de 
cultura, Rosa Busquet, van 
rebre als joves del Camp de 
treball al jaciment arqueolò·
gic de Castellar que han estat 
durant 16 dies a la Llacuna 
realitzant diverses tasques 
arqueològiques al jaciment 
ibèric.
Aquesta acció s’emmarca en 
un projecte d’investigació 
que el municipi fa temps 
que ha iniciat a través d’un 
conveni entre l’Ajuntament 
i l’entitat local “La Llacuna 
recupera” i la Fundació Es·
colta Josep Carol. La recerca 
està dins d’un projecte d’in·
vestigació de la UB dirigit 
pel catedràtic Joan Santmar·
tí i compta amb el  cofinan·
çament entre la Diputació 
de Barcelona, Universitat de 
Barcelona i Ajuntament de 
La Llacuna.

En total han estat 21 jo·
ves provinents d’arreu del 
món – hi ha Rússia, Corea, 
Taiwan, França entre altres, 
acompanyats de 3 monitors, 
5 arqueòlegs i l’equip  tècnic 
que dirigeix les excavacions, 
Jordi Moré i Mireia Sabaté. 
Excavar, netejar de l’entorn 
immediat als jaciments, in·
terpretar i classificar objec·
tes del poblat, etc.  han estat 
algunes de les tasques que 
han realitzat per recuperar 
el poblat iber que hi ha al 
municipi. Mireia Sabaté, ar·
queòloga de la Llacuna Re·
cupera ,  explica que s’ha fet 
una gran feina. Entre altres 
s’ha descobert uns 15·20m 
de mur de tanca que permet 
conèixer com era el poblat, 
uns murs que delimitaven 
una habitació, una possible 
torre enganxada a una roca.
A les tardes, els joves van te·
nir l’oportunitat de conèixer 
l’entorn. Així van fer visites 
al territori, i xerrades i ta·
llers organitzats pel mateix 

equip  tècnic que dirigeix les 
excavacions.
L’Alcalde, els va agrair la fei·
na que han realitzat així com 
la bona convivència que van 

L’Ajuntament de la Llacuna rep i agraeix la tasca als joves del 
Camp de treball del jaciment arqueològic de Castellar

tenir al municipi. Parera va 
manifestar també el com·
promís que té l’Ajuntament 
de consolidar i mantenir la 
feina que han fet i continu·

ar·la per  donar valor a la 
conservació del patrimoni i 
recuperar  la memòria histò·
rica, tant del municipi com 
del conjunt del país.
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CARME / LA VEU 

Degut a l’èxit que va te-
nir tenir l’any passat 
el tast de gintònics, 

el  divendres 7 de juliol  va 
donar el tret de sortida de la 
Festa Major d’ enguany.
A les 8 del vespre s’inicià el 
Tast a la plaça Major amb 
música en viu a càrrec del 
grup Collserola Postcards 
Robles. Es va tornar a repe-
tir l’èxit assolit l’any anterior 
amb encara més participació. 
Es va gaudir dels gintònics 
preparats per un especialista 
que va fer les delícies del tas-
tadors escoltant extraordinà-
ria música de fons.
El dissabte 8 de juliol, per 
primer any i organitzat per 
Carme 8 Pool, va tenir lloc el 
campionat de billar amb molt  
èxit de participació.
A les 7 de la tarda al Pati de 
Missa, espectacle infantil 
amenitzat per la “Cérvola  
blanca” del grup Teatre Nu. 
La mainada va gaudir molt 
del espectacle. 
Com cada any el grup de te-
atre de Carme Set Vetes  ens 
va delectar amb l’obra escrita  
i dirigida per Teresa Casaus  
Entresol primera, amb un pú-
blic entregat a la representa-
ció que omplia de gom a gom 
la pista vella.
El diumenge 9 de juliol, com 
a novetat d’aquesta edició,  a 
les 6 de la tarda a la pista nova 
petis i grans van gaudir del 
festival Holi of Colours , tot-
hom va quedar ben acolorit. 
La participació va ser molt 
bona.  
A les 10 de la nit  al parc  in-
fantil del carrer Freginal cine-
ma a la fresca,  activitat repe-

tida de l’any anterior  amb 
una molt bona acollida de 
públic.
Dimarts 11 de juliol, activitat 
incorporada aquest any  a la 
pista nova de Bubble Foot-
ball. Molt bona participació.
Dimecres 13 a les 6 de la tarda 
al pati de l’escola  gimcana in-
fantil, activitat  amb una par-
ticipació nombrosa de nens i 
nenes que varen gaudir d’allò 
més de les diferents proves 
que varen desenvolupar. Es 
va acabar amb una xocolata-
da per a tots els participants. 
Agrair a tots els monitors, 
monitores, voluntaris i volun-
tàries que varen fer possible 
aquesta activitat. 
Dijous 13 a les 8 del vespre es 
va poder gaudir d’una molt 
bona cantada d’havaneres a 
càrrec del grup la Guingueta, 
grup diferent de fer les hava-
neres i que com és tradició el 
pati de missa  ple, gaudint de 
la cantada.
Divendres 14  a les 8 del ves-
pre, repic de campanes a càr-
rec de nostre campaner i amb 
el suport dels Amics del cam-
paner d’Esparreguera.
Seguidament, el sopar po-
pular que aplegà més de 300 
persones. Final del sopar, cer-
cavila amb Protons que ens 
van fer vibrar amb la seva ac-
tuació i per acabar el dia  con-
cert  jove amb La banda del 
coche rojo. 
Dissabte 15 a les 6 de la tar-
da, futbol del primer equip 
del C E Carme i CF. Mediona. 
El trofeu de l’Ajuntament de 
Carme va ser per a l’equip vi-
sitant  que s’imposà  per 1 a 4.
Es va reprendre la festa amb 
el concert de Festa Major a 
l’hora tradicional de les 8 del 

vespre amb l’orquestra Reus 
Big Band.
Com a novetat es va substi-
tuir el ball de gala tradicional 
per l’espectacle musical ABO 
sow, finalistes del programa 
de TV3 Buscant a la Trinca. 
Espectacle molt aplaudit i ce-
lebrat per tots els assistents.
Seguint el nou format de 
l’any anterior a la mateixa 
pista  els joves tingueren el 
seu segon concert amb el 
grup The Pink goats i  Dj  
Pepe Dj Xic
El diumenge 16 de juliol, di-
ada de la Mare de Déu del 
Carme, missa solemne de 
Festa Major.  Sortint de mis-

Carme viu una Festa Major amb èxit total 
de participació a tots els actes

sa, les tradicionals sardanes 
a càrrec de la cobla Lluïsos. 
Aquest any els sardanistes 
varen tenir una mica menys 
de calor ja que tot el pati de 
missa estava adornat amb 
paraigües de tots colors que 
feien un sostre amb força 
ombra per apaivagar l’es-
plèndid sol que ens acompa-
nyava. 
A les 6 de la tarda al pati de 
Missa, mostra de balls popu-
lars amb el Ball de Pastorets 
d’Igualada i la Colla gegantera 
del Bisbalet d’Igualada.
A la nit i per acomiadar la festa,  
el grup LIBERTY s’encarregà del 
tradicional ball de vetlla. 

LA LLACUNA / LA VEU 

Els veïns del poble en dema-
naven la instal·lació i han fet 
aportacions per contribuir a la 
compra
Fruit del desig de bona part 
dels veïns de Rofes, l’Ajunta-
ment de la Llacuna ha com-
prat i donat a la Parròquia de 
Santa Maria de la Llacuna un 
rellotge per instal·lar a l’es-
glésia de Sant Josep de Rofes. 
De l’abril al juliol, els veïns de 
Rofes que ho han volgut han 
fet aportacions per finançar la 
compra.
El rellotge tocarà les hores de 
9 del matí a 9 del vepre, i la 
parròquia també pot fer ús de 
les campanes per a altres tocs 
amb motiu de celebracions, 
moments de meditació o al-
tres. L’Ajuntament de la Llacu-
na es farà càrrec del manteni-
ment de la instal·lació durant 
els primers cinc anys.
La inauguració del rellotge, ja 
instal·lat, serà la tarda de dis-
sabte dia 12 d’agost, durant la 
Festa Major de Rofes. També 
s’hi podrà veure una exposició 
de fotografies de la construc-
ció de l’Ermita.

L’Ajuntament de la 
Llacuna instal·la un 
rellotge a la façana 
de l’església de les 
Rofes
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CALAF / LA VEU 

A quest dissabte al ves-
pre, la Plaça Gran es 
va omplir de gent, 

gastronomia i bon ambient 
al 3er “Tasta la plaça” que 
l’Ajuntament de Calaf ha or-
ganitzat en honor al seu patró, 
Sant Jaume. Durant aquesta 
nit, per triar els plats del tast, 
els assistents havien d’inter-
canviar els euros per tiquets 
que recordaven a les antigues 
pessetes. A la 2a edició, ja es 
van fer servir pessetes per a 
pagar els tastos, emmarcades 
dins de l’Any Figuerola, però 
enguany -i ja per futures edi-
cions-, s’ha instaurat com a 
moneda oficial del “Tasta la 
Plaça” de Calaf.
La iniciativa va ser molt ben 
rebuda pels calafins i visi-
tants que van poder gaudir 
dels millors fogons i obradors 
que ofereix la gastronomia de 

l’Alta Segarra juntament amb 
l’ambientació teatral de “Gra-
lla manufactures teatrals”. Tot 
plegat, en un espai incompa-
rable com la plaça Gran, on es 
barreja la tradició, la història 
i el patrimoni de la població.
Una quinzena d’establiments 
del territori es van implicar 
en aquesta original proposta 

3r “Tasta la Plaça”, un maridatge 
gastronòmic a l’Alta Segarra

oferint tastets gastronòmics 
d’alta qualitat, acompanyats 
de vins i cerveses artesanes. 
La vetllada va començar cap 
a les 20.00 hores i es va allar-
gar fins a la mitjanit. Durant 
la vetllada, més de 500 assis-
tents van poder gaudir de di-
ferents gustos, olors, textures 
i sabors.

CALAF / LA VEU 

E ls punts del dia que 
van comportar més de-
bat van ser l’aprovació 

del Compte General de 2016 
i el reglament d’organització i 
funcionament del Nomenclà-
tor de carrers i vies públiques 
del municipi de Calaf. El pri-
mer ja havia estat prèviament 
informat per la Comissió Es-
pecial de Comptes en la ses-
sió celebrada el 29 de maig de 
2017. L’acord va estar marcat 
pel vot de qualitat de l’alcalde, 
Jordi Badia, que va servir per 
desempatar les votacions, atès 
que tant GIC – VV com CiU 
van votar-hi en contra. El se-
gon tema més debatut, va ser 
el cinquè punt de l’ordre del 
dia corresponent al Nomen-
clàtor de carrers i vies públi-
ques del municipi de Calaf 
que va ser aprovat amb l’abs-
tenció del grup del GIC - VV. 
La regidora d’Urbanisme i Via 
Pública, Teresa Torrijos, va ar-
gumentar que “el nomenclàtor 
dels espais públics constitueix 
una part important de la ri-
quesa patrimonial que vincula 
el territori i l’espai urbà amb la 
seva cultura més propera” i va 
afegir que “contribueix a for-
jar la memòria històrica col-

lectiva i una identitat conjunta 
del poble de Calaf ”.

S’aprova la compra de l’anti-
ga caserna de la guàrdia civil
El Ple ordinari va aprovar una 
modificació del pressupost 
per poder fer front, entre d’al-
tres, a la compra de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil. 
Recentment, l’equip de govern 
ha culminat les negociacions 
iniciades l’any 2005 per a la 
reversió del terrenys i l’adqui-
sició de l’antiga caserna. El 
preu acordat amb el ministeri 
de l’Interior és de 56.823,46 

euros. Aquesta quantitat s’ha 
fixat a partir de l’estudi encar-
regat per l’Ajuntament i fet per 
l’empresa Arkus. Arquitectu-
ra i Enginyeria, que el valora 
en 79.785,22 euros, dels quals 
s’han descomptat els 22.961,76 
euros equivalents a les 88.000 
pessetes de donació que en el 
seu dia van fer els ajuntaments 
de la zona per a la construcció 
de la caserna.
Aquest punt es va aprovar amb 
els vots a favor dels cinc mem-
bres de Junts per Calaf – AM, 
tres abstencions de CiU i dos 
vots en contra del GIC – VV.

El Ple calafí aprova la compra a 
d’antiga caserna de la Guàrdia Civil

CALAF / LA VEU 

D emà dissabte, 29 de 
juliol, els Diables de 
l’Alta Segarra s’unei-

xen a la Segarra Històrica i 
reuneixen a les colles partici-
pants en la vila. A més a més 
de la incorporació de la colla 
de l’Alta Segarra, com en les 
anteriors trobades, les colles 
que hi participaran són: Dia-
bles Keresus de Santa Coloma 
de Queralt, Diables 7 de Foc 
de Sant Guim de Freixenet, 
Forces Diabòliques de Sanaüja 
i Diables de Cervera “Carran-
quers”.
La trobada començarà a les 
22.00 hores, amb la plaça Gran 
com a punt de sortida. Segui-
dament, s’iniciarà el Correfoc 
a la plaça dels Arbres, on par-
ticiparan totes les colles anun-
ciades.
A les 00.00 hores, la vetlla-
da seguirà amb el concert del 

grup Kuissó. Després de l’actu-
ació, la trobada serà amenitza-
da per PD Diabòlics, per tots 
aquells que vulguin seguir la 
celebració.

Recomanacions
Es recomana als participants 
portar roba de cotó, preferible-
ment vella i de màniga llarga, 
un barret, un mocador de cotó 
per tapar la boca i el clatell i un 
calçat adequat, que protegeixi 
tot el peu. També és recoma-
nable protegir-se els ulls i ta-
par-se les orelles per disminuir 
l’impacte de les explosions 
pirotècniques.
Per als veïns i comerciants del 
poble, es demana la retirada de 
vehicles o objectes que puguin 
dificultar el pas dels organitza-
dors i participants del corre-
foc. També es demana protegir 
els vidres de les finestres i por-
tals, així com no tenir roba es-
tesa ni altres elements al balcó.

9a Trobada de Diables de 
la Segarra Històrica 

Aquests darrers dies s’han dut 
a terme els treballs d’asfaltat 
de varis carrers del nucli de 
Montmaneu i La Panadella 
que estaven molt malmesos. 
Aquests treballs han durat 
dos dies.  També s’ha arran-
jat i ampliat el pont existent 
a la “Font de Mussa”, que és 
de gran utilitat  per l’accés als 
camps de conreu.
Ambdues obres han estat molt 
ben rebudes pels veïns del 
nostre municipi.

Asfaltatge de carrers a 
Montmaneu

Fa uns dies va finalitzar amb 
gran èxit de participació, el 
taller de capgrossos que du-
rant dues setmanes s’ha im-
partit a Montmaneu.
En aquest taller es va pren-

dre a elaborar els capgros-
sos des del seu inici. Es van 
construir tres capgrossos 
amb la participació de petits 
i grans que s’estrenaran per 
la festa major d’enguany.

Montmaneu ja té capgrossos



Els pilots Nani Roma i l’odenenc Àlex 
Haro acaben quarts a la Baja Aragó
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P er camins de la provín-
cia de Terol es va dis-
putar una nova edició 

de la Baja Aragó, sens dubte la 
prova d’aquestes característi-
ques més important de les que 
es celebren a territori europeu. 
Els dos pilots i el copilot de 
Moto Club Igualada sor-
tien entre els favorits a les 
seves respectives categori-
es. Però la sort no va acom-
panyar tant a Dani Vilà 
com tampoc a Miquel Prat. 
Dani Vilà després d’encapçalar 
la classificació de quads es va 
veure obligat abandonar per 
trencament de la cadena del 
Yamaha. Pel que fa a Miquel 
Prat que aquesta vegada anava 
copilotat per Sergi Brugué de 
Vidreres, després de demos-
trar la seva gran rapidesa va 
veure com el motor del buggi 
Yamaha cedia, i que l’obligava 
a abandonar en el seu prome-
tedor debut en aquesta prova. 
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Finalitza amb èxit la primera tecnificació femenina d’estiu del 
Club Handbol Igualada
HANDBOL / DANIEL LEÓN

D esprés de la bona 
acollida del campus 
i la gran resposta de 

la gent, el club va apostar per 
una tecnificació femenina, 
orientada a infantils, cadets 
i juvenils, de gran qualitat i 
per donar una gran empenta 
a les noies i al nivell d’entre-
nament durant una setmana. 
Per això es va poder comp-
tar amb la nostra col·labora-
dora i amiga Maria Cadens, 
Tècnica de la Federació Ca-
talana d’Handbol, llicenci-
ada en INEF i exjugadora 
de Liga Loterias, conjunta-
ment amb el nostre jugador 
i entrenador Roger Calzada. 
Molt contents per les 22 ins-
cripcions, i sobretot per la 
presència de noies de Vila-
nova del Camí, Sant Pere de 
Ribes, Esparreguera i Igua-

lada,molt agraïts per la seva 
confiança. L’objectiu ha estat 
fer una tecnificació a l’alçada 
del club, i que les noies gau-
dissin de mètodes d’entre-
nament diferents i exercicis 

de qualitat, que el club vol 
definir com a línia de tre-
ball en totes les categories. 
Durant tota la setmana s’han 
treballat aspectes físics, atac i 
defensa, llançament en vàries 

posicions, tècnica individual, 
porteria i el més important, 
han estat molt propers a les 
noies, corregint i ajudant-les 
a millorar en tot moment. 
Agrair a tothom el treball 

fet per poder fer aquesta 
tecnificació i si és possible 
en la aturada nadalenca in-
tentarem fer una altra pro-
posta, intentar obrir-ho 
a la branca masculina.

La part positiva va ser per 
Nani Roma i el copilot ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb el Toyota que 
a l’etapa pròleg del divendres 
van fer el millor crono. El dis-

sabte van patir una punxada 
de pneumàtic que els va fer 
perdre cinc minuts, però tot 
i això van acabar el diumenge 
classificats en una bona quarta 
posició final.

CURSA / LA VEU

E l passat cap de setmana 
del 7 al 9 de juliol es va 
disputar al voltant d’Ai-

güestortes i Sant Maurici la 
cursa de muntanya Buff Èpic 
Trail. 
Aquesta és una de les curses 
de muntanya més exigents del 
continent. 

Des del gimnàs de Calfont es 
vol donar l’enhorabona als at-
letes Miquel Ollé, Ramon Ber-
tran, Àngel Graells i Joan Ro-
vira que van participar sota el  
seu nom. Els atletes van par-
ticipar a la mitja marató, que 
correspon a fer 21 km amb 
1.879 metres de desnivell. 

Atletes de Calfont corren 
a la Buff Èpic Trail

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com
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Guillem Carner. Foto: Miguel R.

Nou atletes del CAI Petromiralles participen al Campionat 
d’Espanya Absolut 
ATLETISME / LA VEU 

N ou atletes del CAI 
Petromiralles, la 
representació més 

nombrosa de l’historial del 
CAI, van participar dissabte 
i diumenge en el 97è Cam-
pionat d’Espanya Absolut, 
disputat a l’Estadi Joan Ser-
rahima de Barcelona, millo-
rat per a l’ocasió. Les proves 
comptaren amb la participa-
ció de les primeres figures 

estatals, en esser selectives 
per confirmar l’equip estatal 
que participarà al Campionat 
del mon del 4 al 13 d’Agost, 
a Londres. Uns 700 atletes 
estatals competiren a Barce-
lona, amb la transmissió del 
canal de RTVE  Teledeporte. 
L’actuació dels atletes del 
CAI no va ser la que es po-
dia esperar, tenint en comp-
te les marques acreditades 
pels mateixos. Problemes de 
lesions, inclemències mete-
orològiques en alguns mo-
ments de la competició, i els 
nervis lògics entre els més 
joves, van fer que l’actuació 
general no reflectís la seva 
verdadera vàlua esportiva. 
Va sobresortir l’actuació de 
la saltadora de categoria 
Promesa Cora Salas, amb 
una molt destacada 6a po-
sició -plaça de finalista- en 
el salt de llargada, amb un 
millor intent de 6,00 m., i 
única atleta catalana en la 
prova. Va imposar-se Olatz 
Arrieta  (F.C. Barcelona). 
El també Promesa Jordi 
Yoshinori Matsuoka, asso-
lia la 10a posició en el salt 
de llargada, amb un millor 

intent de 7,00 m., i també 
únic català en la prova do-
minada per l’atleta del F.C. 
Barcelona Jean Marie Okutu.
El mig fondista de categ. Ju-
nior Abdessamad Oukhel-
fen, era 6è a la 2a s/f. dels 
1.500 m.ll., amb 3’48”47, 
mentre Albert Nogueras 
era 14è en la 3a s/f. amb 
3’57”67 no accedint a la fi-
nal, dominada per Adel 
Mechaal (New Balance).
El Promesa Jan Roca era 
7è en la 3a s/f. dels 400 m. 
tanques amb 54”08, que no 
li donaven el passi a la fi-
nal, dominada per Sergio 
Fernández (New Balance).  
La Promesa Maria Abadal, 
era 8a en la 1a s/f. dels 100 
m. tanques, amb 14”98, que 
no li donaren l’accés a la fi-
nal, dominada per Maria 
Mujika (Atl. San Sebastián).  
El Junior Guillem Carner era 
8è. a la 2a s/f. dels 800 m.ll.  
amb 1’55”86, no accedint a 
la final, dominada per Saúl 
Ordóñez (New Balance). 
La velocista de categ. Juni-
or Anna Asensi, era 6a amb 
25”43 en la sèrie classifica-
tòria corresponent dels 200 

ATLETISME/ LA VEU 

A quest darrer mes el 
C.T. Pobla ha tingut 
força activitat, però 

abans de parlar d’aquesta, vo-
lem mostrar el nostre condol 
a la família de Luciano Pardo, 
el qual es van deixar el pas-
sat dia 5 de juliol als 78 anys.
Pardo, com tothom l’ano-
menava, va ser entrenador 
del club poblatà 20 anys, des 
de 1984 a 2004, entrenant 
a centenars d’alumnes. To-
tes aquestes persones, que 
hem crescut amb els valors 
del tennis, vam poder fer-ho 
gràcies a la guia del nostre 
entrenador. A més, Pardo 
va jugar amb els equips del 
C.T. Pobla, i va ajudar ,amb 
la seva inqüestionable qua-
litat, a aconseguir títols, que 
per un club humil com el 
nostre va suposar un pas en-
davant. És per tot això que 
Luciano Pardo formarà part 
de la història del C.T. Pobla.
Molts dels jugadors actuals 
del club van passar per les 

m.ll., que no li donaven 
l’accés a semifinals. La final 
va ser dominada per Estela 
García (Valencia Esports).
El Promesa Marc Sànchez  
no superava el llistó inicial 
en el salt d’alçada, condi-
cionat per la lesió soferta a 
l’Europeu Sub-23.  La prova 
va ser dominada exaequo 
per tres atletes: Carlos Ro-
jas (Unicaja), Miguel Angel 
Sancho (Playas de Castellón) 
i Simón Siverio (Tenerife).
En el decurs dels Campi-
onats es van assolir grans 
registres en les diferents 

proves, sobresortint el rè-
cord estatal absolut d’Úrsu-
la Ruiz  (Valencia Esports) 
en el pes fem., amb 18,28 
m. Una forta tempesta, amb 
diversos llamps, va paralit-
zar la competició prop d’una 
hora diumenge a la tarda, 
condicionant les actuacions 
i marques dels participants. 
Dissabte, es va retre home-
natge als medallistes en atle-
tisme a Barcelona-92, Fermín 
Cacho, Antonio Peñalver, 
Daniel Plaza i Javier García 
Chico, en el 25è aniversari de 
la cita olímpica barcelonina.

Cora Salas. Foto: Miguel Romero

El Club Tennis Pobla tanca una bona temporada i ja mira amb 
optimisme de cara a la pròxima 

mans d’en Pardo. Actualment 
aquests jugadors segueixen 
competint i duent el nom del 
C.T. Pobla arreu de Catalunya. 
Amb aquests jugadors, i com 
és tradició, aquest mes de 
juny es va celebrar un sopar 
amb tots ells. El dia 16 es van 
aplegar a l’Hotel Robert de La 
Pobla més de 20 d’aquests ju-
gadors. Vam extreure valora-
cions de la darrera temporada 
i es va començar a planificar 

la pròxima, on segurament 
s’incrementi el nombre de 
competicions on el C.T. Po-
bla estarà present, per la qual 
cosa obrim la porta a venir 
al C.T. Pobla a aquells juga-
dors que vulguin la pròxima 
temporada competir per tot 
el país. Es necessiten més 
jugadors per fer front al ca-
lendari de competicions en el 
que s’està valorant participar.
I una d’aquestes competicions 

on seguirem és la Lliga Cata-
lana per Equips de la FCT. 
Recordem que l’equip abso-
lut va aconseguir l’ascens de 
categoria, i per a celebrar-ho, 
el passat dia 22/06/2017, 
l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt va celebrar una 
recepció, amb l’alcalde Santi 
Broch i el regidor d’esports, 
Juan Carlos Pérez, juntament 
amb altres regidors, on es va 
fer entrega al club d’una pla-
ca commemorativa. Part dels 
jugadors i de la Junta van es-
tar-hi presents i van agrair el 
gest al consistori. Pel club és 
un orgull poder representar 
i dur el nom de La Pobla de 
Claramunt arreu del territori.
Les competicions socials se-
gueixen disputant-se. El tor-
neig social individual ja es 
troba en la fase de Quadre Fi-
nal, i el torneig social de do-
bles s’està disputant a bon rit-
me, per la qual cosa s’assegura 
força activitat diària al club.
Finalment, el dia 1 de juliol es 
va celebrar a les nostres ins-
tal·lacions la final del I Open 

Comarcal Aleví. Durant tot 
el mes de juny s’ha anat dis-
putat eliminatòries, i per la 
final es van classificar en Raul 
Cañizares i en Quim Guer-
rero. Ambdós van disputar 
una bonica final on final-
ment Cañizares va guanyar 
el partit per 6-3/6-2 , procla-
mant-se campió comarcal.
Al finalitzar el partit es va 
fer entrega dels trofeus, per 
part de l’alcalde del muni-
cipi, el regidor d’esports i el 
president del club, en Josep 
Mayoral. Cal fer esment que 
els semifinalistes van ser Joan 
Farré i Eric López. També al 
mateix dia es va disputar la 
final de consolació ,la qual la 
va guanyar Pol Andrés, del 
C.T. Pobla i com a finalista 
Ivan Soteras, del mateix club.
Al C.T. Pobla seguim ben 
actius, esperant agafar aviat 
unes merescudes vacances 
per retornar al setembre amb 
energies renovades. Mentres-
tant, podeu seguir gaudint 
del tennis a la Pobla, on cada 
dia i entre tots movem el club.

Imatge en record de Luciano Pardo, a l’esquerra.



ESPORTS  | 31Divendres, 28 de juliol de 2017

Albert Torres, primer de veterans al triatló de Cardona i campió 
de Catalunya de Policies i Bombers
TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 9 
de juliol es va cele-
brar a la localitat de 

Cardona el campionat de 
Catalunya de Policies i Bom-
bers de Triatló Carretera.
El poble sencer de Cardona 
amb el gran suport de l’Ajun-
tament i tots els entregats amb 
l’organització dels campionats 
que corria a càrrec del Club 
Esportiu Mossos Esquadra.
Era un triatló amb distànci-
es olímpiques (1.500 m. na-
tació / 20km bici carretera / 
10km cursa a peu) però totes 
amb la característica de ser 
exigents (fins i tot l’aigua, ja 
que la flotabilitat en aigua 
dolça encara es més baixa), 
per tant, en la segona edició, 
es consolida com un dels re-
ferents a Catalunya ja que la 
majoria de triatlons olímpics 
son plans i de poca dificultat.
Per tant, només els més va-
lents es van apuntar, on des-
prés de dues voltes de 750 al 
pantà de Sant Ponç, els triat-
letes agafaven la bici (T1 i T2 
eren diferents) per començar 
els 40km molt exigents, amb 

18km de pujada constant de 
fortes rampes i amb un as-
falt que ja tenia uns anys i era 
molt rugós, per baixar des-
prés fins a Cardona en una 
carretera revirada i estreta on 
els corredors trobaven la T2.
Els corredors assetjaven Car-
dona on a la plaça major, amb 
un bullici espectacular deixa-
ven la bici i començaven les 
dues voltes de 5km de cursa a 
peu, on no hi havia un metre 
pla i presentava un recorre-
gut puja i baixa exigent amb 
els últims 400m molt durs 
on molts corredors havien 
de caminar, tot sumat a les 

altes temperatures que l’or-
ganització havia previst amb 
dos punts d’avituallament en 
els 5km i dos punts de dutxa.
Quatre corredors de l’equip 
UNICA/BEST/PALLARES 
van pendre-hi part. Cirera, Es-
tebanell, Domenech i Torres 
representant aquests últims 
dos a  més els colors del Club 
Esportiu Mossos Esquadra.

Declaracions dels protago-
nistes
Torres:“He sortit força bé 
de l’aigua, amb bici em feien 
mal les cames d’ahir però ho 
he donat tot per entrar a la 

Màster en Rehabilitació i  Pròteso Maxil·lofacial

C/ Calaf 9   Igualada  T.93 806 79 04
www.marcesagarracentredental.com

Postgrau en estètica dental

T2 tercer junt amb LasHeras, 
pero en Tatche (1rVet i 1r ar-
ribar T2) ens portava quasi 4 
minuts amb un parcial de bici 
espectacular, per tant calia 
donar-ho tot al sector de cór-
rer de nou per intentar gua-
nyar en veterans, i malgrat 
el cruiximent, els ànims del 
públic i les bones sensacions 
han fet que fes un parcial de 
córrer només 1’20’’ més lent 
que el més ràpid, atrapant en 
Tatche a la dura rampa final 
i acabant 1rVetera, 4tAbsolut, 
i Campió de Catalunya Vete-
rans de Policies i Bombers, i 
a només 8” del podi absolut”.
Cirera: “La natació continua 
sent el meu punt feble, he 
sortit el 42 molt endarrerit, 
i per tant amb bici ha tocat 
remuntar de valent. Un 3r 
millor parcial de bici, com 
Torres, m’ha permès recu-
perar moltíssimes posicions, 
les sensacions han sigut molt 
bones i he acabat amb gas per 
donar si calia una volta més 
ja que amb bici tinc ara un 
bon estat de forma, però to-
cava córrer els 10km i la ve-
ritat és que una primera volta 
excel·lent i una segona on he 

patit de valent. El traçat no 
permetia baixades de ritme 
si volies mantenir la posició, 
i la última rampa a meta s’ha 
fet exigent, Però tot i així he 
fet una bona cursa que m’ani-
ma per posteriors reptes”.
Estebanell:“He perdut el pò-
dium veterans 2 per un mi-
nut (de policies i bombers 
nomes amb categoria +40 he 
fet quart ), però estic molt 
content, potser les tasques a 
la organització m’han desgas-
tat una mica, però com Tor-
res (ell pitjor que ha doblat 
competició) ho he donat tot 
amb els ànims de la gent del 
club. Córrer així és genial”.
Domènech: “Degut a una lesió 
fa molt temps que no puc en-
trenar ni competir a bon ni-
vell, però aquest és un triatló 
que m’apassiona per la seva 
duresa. He fet una natació 
acceptable tot i tenir l’espatlla 
lesionada, la bici amb prudèn-
cia baixant perquè la carrete-
ra patinava i pujant perquè 
m’esperava un sector de cursa 
a peu exigent i el meu objec-
tiu era fer una bona prepara-
ció per anar amb bones con-
dicions al triatló d’Andorra”.

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 16 
de juliol es va dispu-
tar una nova edició 

del triatló esprint de carretera 
de Vic, que també puntua-
va pel campionat de Catalu-
nya de clubs i l’universitari.
Participaven 40 equips en-
tre masculins i femenins, 
cada equip format per 4, 5 
o 6 corredors, i puntuen els 
4 millors temps de l’equip, 
guanyant el que té una suma 
de temps del total dels seus 
quatre corredors més baixa.
És un títol molt valuós dins 
el món del triatló, i tots els 
clubs hi porten els seus mi-
llors corredors, ja que el pres-
tigi de guanyar-lo és impor-
tant pel club. Per tant el nivell 
d’aquesta competició era dels 
més alts que es fa a Catalunya .

El triatló no desentonava 
amb l’esdeveniment, un tram 
de natació (750m) inigua-
lable al pantà de Sau amb el 
punt de gir a l’antic campa-
nar que encara sobresurt, un 
tram de bici (24km)  diver-
tit amb una ascensió que tot 
i no ser molt dura trencava 
la monotonia de la majoria 
de triatlons plans,i amb final 
a Vic on hi havia  un sector 
de cursa a peu (5k) a tres 
voltes per dins el casc antic 
de Vic que era dur i vistós.
I l’organització també va estar 
al mateix nivell que els rivals 
i traçats, només cal felicitar 
al Club Vic per l’enorme es-
forç d’organitzar-lo ja que 
és una autèntica gimcana la 
que han de fer els corredors 
perquè al pantà no s’hi pot 
arribar en vehicle particular 

i l’organització cita als cor-
redors a les 8:30 a Vic per 
carregar les bicis en cami-
ons que ells transporten fins 
la T1 i a les 9:30 als triatle-
tes per pujar-los en autobús, 
per sortir finalment a les 11.
Van participar-hi dos cor-
redors de l’equip UNICA 
BIKES/BEST/PALLARES, 
Cirera i Torres, formant 

part de l’equip de cinc cor-
redors que el Reus Ploms hi 
enviava, que malgrat ser es-
pecialistes en triatlons i du-
atlons de muntanya no van 
dubtar a defensar al Reus.
A nivell de club cal feli-
citar a tot l’equip per as-
solir el 12è lloc de 36.
Pel que fa als resultats in-
dividuals de Torres i Cirera
Torres: “Després de doblar de 
forma exigent el cap de set-
mana passat, aquesta setma-
na ho he pagat, sense ritme ni 
xispa en cap entrenament, ro-
dant suau i amb prou feines, 
però els compromisos de club 
s’han de complir i aquí està-
vem. Nedant m’he trobat for-
ça bé, tot i el munt de cops i 
empentes que he rebut i sortir 
amb Iturralde (1rVet) m’ha 
donat molta moral, però a la 

bici m’he adonat que no tenia 
cames, que estava cansat, que 
no tenia ritme ni xispa ni la 
força que acostumo a tenir. 
Tot i així he fet un bon par-
cial deixant tot el que tenia 
a la pujada i arriscant bai-
xant, sense quasi cap relleu 
dels meus companys de pilot 
(que crec que  anaven pitjor 
que jo almenys amb bici), i 
quasi atrapem al grup de da-
vant, sortint amb ells de la 
T2 amb una transició genial.
Però al sector de cursa a peu 
les cames tornaven a fallar, 
sense ritme ni força, patint 
més del que voldria per tenir 
un ritme decent, fins que l’úl-
tim km m’ha passat en Cas-
tello i per sorpresa meva he 
entrat 3r Veterà, això sí que 
no m’ho esperava. Potser el 
mode agonia ha funcionat bé”.

Albert Torres, tercer de veterans al triatló d’Osona
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Gran resultat del CAI Triatló 
Petromiralles a l’exigent triatló de Vic

TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge 16 de ju-
liol, a la població 
de Vic es va cele-

brar la cinquena edició del 
triatló d’Osona, prova que 
puntuava pel campionat de 
Catalunya per clubs de triat-
ló i que va comptar amb 470 
inscrits entre la prova open i 
el campionat de Catalunya.
La prova consistia amb un 
primer tram de 750 metres 
de natació al pantà de Sau, 
on els participants donaven 
la volta a la famosa punta 
del campanar. Seguidament 
els triatletes havien de fer 
24 km de ciclisme fins a la 
població de Vic amb un cir-
cuit molt exigent on s’havia 

de coronar l’Alt de la Mina 
i finalment per acabar 6 
km de cursa a peu pel cen-
tre de la població de Vic.
La prova va començar a les 
11h en un dia solejat i molt 
calorós, amb una tempe-
ratura de l’aigua de 26º que 
va fer que l’ús del neoprè no 
estigues permès. Els gua-
nyadors de la prova foren 
Luciano Franco Taccome 
del C.E.T Distance i Eva 
Ledesma del club Tri 4.40.
Pel que fa als components 
de l’equip igualadí, desta-
car la segona posició ge-
neral d’Albert Moreno i els 
bons resultats de la resta de 
components, que va per-

metre classificar a l’equip 
en una excel·lent 6a posi-
ció de la classificació ge-
neral del campionat de Ca-
talunya de clubs, sobre un 
total de 36 equips classificats.
Resultats: 2 - Albert Moreno 
/ 32 - Oriol Marimon / 38 - 
Daniel Baraldés / 66 - Hector 
Colom / 116 - Joan Monta-
ner / 163 - Sergi Sanchez.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

A vui es dona per fi-
nalitzada la tempo-
rada del club igua-

ladí i del seu exitós campus 
d’estiu, mentre que el con-
junt benjamí base no aca-
barà fins el proper 4 d’agost.
El conjunt benjamí base for-
mat per: Martina Espinalt, 
Gina Castelltort, Arlet Oli-
va, Mar Vázquez, Laia Sánc-
hez i Paula Sallent, està tre-

 

Ajuntament de La Torre de Claramunt 

Anoia 

 

ANUNCI.
Aprovació inicial expedient modificació puntual normes Subsidiàries 

“sòl industrial Munich a La Serra”.

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, mitjançant 
acord plenari de data 31 de maig de 2017, ha aprovat inicial-
ment l’expedient de modi�cació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament urbanístic “sòl industrial 
Munich a La Serra”, obrint un període d’exposició al públic de 
l’expedient de 30 dies naturals des del de la publicació del 
corresponent anunci al BOP per tal que els interessats els 
puguin consultar i, si s’escau, presentar les seves al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments.

Passat dit termini, si no ha estat presentada cap al·legació o 
reclamació, l’expedient esdevindrà tàcitament aprovat de 
forma provisional i serà tramès a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Comarques Centrals per a la seva resolu-
ció de�nitiva.

L’expedient es pot consultar a la secretaria de l’Ajuntament i al 
portal web municipal  www.latorredeclaramunt.cat.

La Torre de Claramunt, 1 de juny de 2017.

Lluis Colau Asensio.
Secretari acctal.

El C. N. Igualada participa als 
Campionats de Catalunya d’Estiu 

ballant de valent preparant 
amb molt entusiasme el seu 
classificatori pel campionat 
d’Espanya. També amb elles 
la individual Paula Salas 
prepara també el seu classi-
ficatori per a la Copa Base. 
El classificatori es celebrarà 
el proper 8 d’octubre a Figue-
res, i el Campionat d’Espanya 
el 21 de novembre a Alacant, 
on esperem i confiem po-
der trobar-les representant a 
la nostra ciutat i Catalunya.

Inici de vacances per 
l’Igualada Club
Gimnàstic Aula 

TRIATLÓ / LA VEU 

A quest passat cap de 
semana del 7 al 9 
de juliol, s’han dis-

putat a les instal·lacions 
del Club Natació Lleida els 
Campionats de Catalunya de 
Natació categoria infantil. 
Els nedadors que s’hi han 
desplaçat els 3 dies per 
competir-hi en les diver-
ses proves són els següents: 
Laura Rodriguez, Janna 
Blaya, Aina Méndez, Ju-
dith Fei Gonzalez, An-
dreu Bermejo i Oscar Díez.
Els resultats i les pro-
ves que van nedar, són:
Laura Rodriguez: Meda-
lla Bronze en 400 lliures 
(4:25:33) i en 200 lliures 
(2:08:60) - Or en 800 lliu-
res (9:00:00) - Plata en 
1500 lliures (17:17:98) – 
9a  en 100 lliures (1:02:77) 
i en 400 estil (5:26:97) – 
14a en 50 lliures (29:47).
Janna Blaya: Medalla Plata 
en 800 lliures (9:25:04) i en 
400 lliures (4:37:31) - 4a po-
sición en 400 estils (5:21:35) 
– 200 estils (2:32:00) – 200 
braça (2:50:80) i en 200 

lliures (2:15:02) i 5a en 
200 papallona (2:37:84).
Aina Méndez: 20a en 400 
lliures (4:58:29) – 28a en 
200 estils (2:47:56) – 34a 
en 100 lliures (1:07:04) – 
38ª en 50 esquena (38:74) i 
21a en 200 lliures (2:22:14).
Judith Fei González: 27a en 
100 papallona (1:20:53) i 19a 
en 200 papallona (3:03:37).
En relleus femenins van que-
dar en una 14a posició en 
els 4x100 lliures  (4:21:93) i 
24a en 4x100 estils (5:04:48).
Oscar Díez: Medalla Or en 50 
papallona (27:03) -  7a posició 
en 200 i 400 lliures (2:06:13 i 
4:25:19) – 100 pp. (1:02:64) 
– 10a en 50 lliures (26:66) 
i 9a en 100 lliures (57:21).

Andreu Bermejo: Medalla Or 
en 200 papallona (2:17:81) – 
8a en 200 lliures (2:07:74) 
– 12a en 100 pp. (1:03:87) 
– 11a en 50 lliures (27:78) 
– 10a en 200 estils (2:25:89) 
– 14a en 100 lliures (58:02), 
13a en 400 estils (5:14:78) 
i 12a en 50 pp. (29:12). 
El C.N.IGUALADA ha que-
dat en 16a posició d’un to-
tal de 63 clubs participants.
Amb aquests bons resul-
tats, els esportistes seguei-
xen amb les jornades d’en-
trenament ja que encara 
els queda per endavant els 
Campionats d’Espanya que 
es disputen aquest any a Mà-
laga des d’ahir dijous fins 
el 30 d’aquest mes de juliol.
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EXPOSICIONS / LA VEU 

E l Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia acull, entre 

el 28 de juliol i el 3 de se-
tembre, l’exposició Amadeu 
Font i Bernades (Igualada, 
1925-2013). Una vida a tra-
vés de la pintura, amb mo-
tiu de la donació a la ciutat 
de quadres i documents per 
part de la família de l’artista, 
pioner de la pintura abstrac-
ta a la ciutat.
Aquesta exposició reuneix 
dotze obres de la Donació 
Amadeu Font al Museu de 
la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia aquest mes de 
juliol i nou obres més de la 
col·lecció familiar, així com 
una selecció de documents 
relacionats amb l’obra de 
l’artista, donats a l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia. Durant 
la inauguració, divendres a 
les 19:30h, es formalitzarà 
aquest acte de donació a la 
ciutat.
Amadeu Font i Bernades va 
ser un pintor igualadí d’art 
abstracte, ceramista i restau-
rador, molt arrelat a la seva 
ciutat i amb una obra extre-
madament personal i com-
promesa, moderna, rebel i 
alhora intimista. Ja a la dè-
cada dels anys ‘50 del segle 

passat, la seva pintura es va 
fer ressò dels corrents abs-
tractes i molt especialment 
de l’informalisme que tot 
just emergia a l’Europa de 
postguerra. En aquest camí 
de descoberta i d’assimilació 
dels nous corrents artístics, 
Font també va explorar la 
creació de murals amb l’ús 
de materials com el ferro, el 
ciment i el formigó. Als anys 
‘80 l’arista va iniciar la faceta 
de restaurador, que sempre 
va dur a terme a Igualada.

Les exposicions antolò-
giques que l’Ajuntament 
d’Igualada va dedicar a Font 
el 1982 i el 2008 van reco-
llir la seva àmplia trajectò-
ria. Fora de la ciutat se’l va 
conèixer a través de diverses 
mostres col·lectives celebra-
des a Barcelona, Madrid, 
Lleida, Béziers o Roma. 
Aquesta darrera va ser prou 
significativa, perquè el 2006 
va rebre el Reconeixement al 
Mèrit Artístic, alhora que el 
Premi de Cultura en l’especi-

El Museu de la Pell acull, una exposició al 
voltant de l’obra d’Amadeu Font i Bernades

alitat de Pintura, que atorga 
l’Accademia Internazionale 
d’Arte Moderna di Roma.

Obres d’Amadeu Font per a 
la solidaritat
La Nau d’Encavallades del 
Museu també acollirà l’ex-
posició solidària d’obres 
d’Amadeu Font, que la seva 
família ha posat a disposi-
ció de tothom qui vulgui 
col·laborar amb el Banc de 
Queviures d’Igualada Els 
quadres seran venuts en sub-
hasta pública el dimarts, 22 
d’agost, a les 20h. Després de 
la subhasta es podran adqui-
rir, per venda directa, fins el 
3 de setembre
Ambdues exposicions, es 
poden visitar amb entrada 
gratuïta en l’horari de di-
marts a divendres, de 10 a 
14h, i dissabtes, diumenges 
i festius, d’11 a 14h. També 
s’obrirà la tarda del diven-
dres, 1 de setembre.

Va ser un pintor d’art 
abstracte, ceramista 
i restaurador, molt 

arrelat a la seva 
ciutat i amb una 

obra extremadament 
personal i compromesa

TEATRE / LA VEU

Ja s’ha obert el període d’ins-
cripcions de les companyies 
per sol·licitar actuar a la 29a 
edició de La Mostra d’Igua-
lada – Fira de teatre infantil 
i juvenil que es durà a terme 
del 12 al 15 d’abril de 2018.
Les sol·licituds romandran 
obertes fins al 15 de setem-
bre i es formalitzen en línia a 
través del portal de La Mostra 
(www.lamostraigualada.cat), 
on es detallen les condicions 
de participació. Hi poden op-
tar totes les companyies pro-
fessionals que presentin pro-
postes escèniques adreçades 
a un públic infantil, juvenil o 
familiar.
La direcció artística de la 
fira valorarà els espectacles 
per la seva qualitat, novetat, 
dramatúrgia, innovació en el 
llenguatge i aportació en el 
format. Hi tenen cabuda tots 
els gèneres, tant a sala com al 
carrer. Tot i que la majoria de 
les companyies són catalanes, 
també s’inclouran formaci-
ons procedents de la resta de 
l’Estat espanyol i internacio-
nals. Tindran prioritat en la 
selecció les companyies que 
no hagin participat a la fira 
l’edició anterior.

Obertes les 
inscripcions de 
companyies per 
actuar a La Mostra 
d’Igualada 2018

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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Xavier Mariscal dissenya el nou cartell del ZOOM 
pel 15è aniversari del festival
CINEMA / OTGER GABARRÓ 

D imecres passat es 
va presentar el car-
tell que el dissenya-

dor Xavier Mariscal ha fet 
pel 15è aniversari del Zoom 
Festival d’Igualada. La 15a 
edició d’aquest festival se ce-
lebrarà a finals d’aqest 2017, 
concretament dels dies 21 
al 28 de novembre. L’acte va 
comptar amb la presència del 
director i la directora execu-
tiva del Zoom Festival, Jor-
di Comellas i Anna Cervera 
respectivament, així com 
del propi Xavier Mariscal.
El cartell, fet especialment 
per l’ocasió, combina co-
lors vius amb unes for-
mes circulars que recorden 
al logo oficial del Zoom.
Mariscal va ser l’encarregat 
de descobrir-lo a la premsa. 
El dissenyador va explicar 
que estava content de par-
ticipar en un festival com el 
Zoom d’Igualada, i va sor-
prendre a la premsa afir-
mant que el disseny que ha-
via fet del cartell “d’entrada 

no agradaria a la gent”, però 
que “mica en mica la gent li 
aniria trobant el sentit” a la 
seva obra. També va reco-
nèixer l’esforç d’un festival 
com el Zoom, explicant el 
mèrit que té “fer un festi-
val internacional com el 
Zoom tot i la presència del 
centralisme de Barcelona”.
La presentació oficial del 
cartell a la premsa va aca-
bar al camp de vol d’Igua-
lada, on es va fer un vol 
de globus d’exhibició.

Exposició commemorativa
Per commemorar els 15 anys 
d’història del Zoom Festival, 
dimecres 26 de juliol s’inau-
gurava una exposició a la Bi-
blioteca Central d’Igualada, 
que repassa la trajectòria de 
tots aquests anys. La mostra 
és un mosaic de més de 200 
fotos en un espai dissenyat 
per submergir-se en l’essèn-
cia del festival i on també es 
poden veure els vídeos-re-
sums de totes les edicions i els 
spots, a més d’un espai dedi-
cat exclusivament als infants.

El Zoom Festival va néixer 
a Igualada l’any 2003 com a 
aparador de les pel·lícules 
realitzades per a la televi-
sió, un gènere poc valorat 

a principi dels anys 2000. 
El salt qualitatiu de les sè-
ries i les minisèries i el fort 
augment d’espectadors, so-
bretot per la influència de 

la producció americana, ha 
revaloritzat aquest gènere 
fins a arribar al nivell de la 
bona cinematografia, accep-
tat per la crítica més purista. 
Al llarg d’aquests 15 anys, 
el Festival Zoom ha viscut 
aquest gran canvi i ha anat 
evolucionant a mesura que 
ho ha fet el sector de la fic-
ció televisiva. El Zoom va ser 
el primer festival de l’estat 
espanyol a apostar pel cine-
ma per a la petita pantalla i 
s’ha convertit en un festival 
de prestigi per a la indústria 
i en una cita indispensable 
per als amants de la ficció.
Pel Zoom han passat durant 
aquests 15 anys prop de 1.000 
professionals i 40.000 espec-
tadors i s’han dut a terme 
490 projeccions, s’han pre-
miat 100 produccions i hi ha 
hagut 20 premiats d’honor.
El festival és una iniciati-
va organitzada per l’Ateneu 
Igualadí i compta amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Diputació de Barcelo-
na, Departament Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

MÚSICA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 15 
de juliol va tenir lloc 
a Igualada, en el marc 

incomparable del Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu, el concert “A 
Dues Bandes”, produït conjun-
tament per la Banda de Música 
d’Igualada i la Banda de Ter-
rassa, i que suposava la cloen-
da de l’intercanvi que ambdues 

formacions van iniciar amb el 
concert “De Banda a Banda” 
celebrat a Terrassa la primavera 
del 2016. 
Després d’un matí d’assaigs i un 
dinar de germanor, a les 19h. 
s’inicià el concert, en que els 
primers compassos van anar a 
càrrec de la Banda de Música 
d’Igualada, dirigida per la Con-
cepció Ramió. Del variat reper-
tori que va oferir, compost per 

bandes sonores de pel·lícules 
i obres de caràcter més simfò-
nic cal destacar “Finlàndia” de 
Jean Sibelius, poema simfònic 
compost al 1899 i que simbolit-
za la opressió i lluita del poble 
finlandès enfront la dominació 
imperial russa.
Després de la actuació de la 
Banda de Música d’Igualada 
va arribar el torn de la Ban-
da de Terrassa sota la batuta 

Excel.lent concert “A dues bandes”
d’en Pol Pastor, jove director 
de gran projecció vinculat a 
la nostra ciutat durant el seus 
anys de formació. Dintre del 
també variat repertori que va 
oferir cal destacar “The Second 
Waltz” de Dimitri Shostako-
vitch, conegudíssima obra 
que ha format part de un gran 
número de bandes sonores de 
pel·lícules, com ara la polèmi-
ca “Eyes Wide Shut” de Stanley 

Kubrick.
Com a colofó ambdues bandes 
van actuar conjuntament oferint 
al públic dues peces per a banda 
i solista amb la inestimable par-
ticipació de dos grans solistes 
de la zona: Marcel Puig com a 
trombó solista a l’obra “T-Bone 
Concerto” de Johann de Meij i 
Olga Torra, com a tenora solista 
al poema simfònic “Puigsoliu” 
de Joaquim Serra. 

.

GT Pantera 
75€ mes 

12 quotas

GT Pantera 
Dash E-BIKE 

110€ mes 
24 quotas

NOVETAT TRAIL 27,5 PLUS "DIVERSIO TOTAL"
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A vui divendres a les 9 
del vespre a la basílica 
de Santa Maria tindrà 

lloc un concert a càrrec de les 
Orquestres de Wolverhamp-
ton que interpretaran obres 
de Bach, Mozart, Beethoven, 
Berstein...
Wolverhampton es troba al 
centre d’Anglaterra, a 30km 
al nord-oest de Birmingham.   
Wolverhampton va rebre or-
gullosament l’estatus de ciutat 
de la Reina Elizabeth II l’any 
2000. Durant molts anys va 
ser un centre important en la 
producció d’acer, motocicletes, 
autobusos i metall esmaltat. 
Aquestes indústries han sigut 
reemplaçades per la indústria 
de la construcció,  la fabricació 
de pneumàtics   i diverses in-
dústries de servicis.
El “Wolverhampton Music Sc-
hool” és el centre d’una gran 
varietat d’activitats musicals.  
Cada setmana més de 600 nens 
participen en bandes, orques-

tres i altres conjunts.  Aquests 
inclouen quatre orquestres de 
corda, dues orquestres simfò-
niques, dues bandes de vent, 
una orquestra de vent i molts 
petits grups de música de 
cambra.  Els nens assisteixen 
a les escoles normals de dia on 
reben classes amb els profes-
sors de l’Escola de Música.
La “Wolverhampton Youth 
Wind Orchestra” i la “Wol-

Avui divendres, concert amb les Orquestres 
Wolverhampton a Santa Maria 

verhampton Youth Orchestra” 
es reuneixen setmanalment 
per assajar els divendres i els 
dissabtes, respectivament.  Els 
músics de tots dos grups tenen 
edats entre els catorze i els di-
nou anys i gairebé tots van a 
l’escola a Wolverhampton.  Les 
dues orquestres han realitzat 
molts tours per l’estranger, sent 
els més recents els celebrats 
a Polònia, Malta, Espanya, 

Àustria, Portugal, República 
Txeca, Eslovàquia, Estònia, 
França, Alemanya, Suïssa, Es-
lovènia i Itàlia.

Programa del concert
Youth Orchestra
Conductor – Keith Sedgebeer 
- Overture “The Magic Flute” 
(Mozart)
- Concerto in D Minor for Oboe 
and Violin (J S Bach)

- Symphony No. 1 in C Major 
(Beethoven)

Youth Wind Orchestra
Conductor – Ian Brailsford 
- Eve of War (Wayne)
- Overture “Candide” (Berns-
tein)
- Fantasy on British sea songs 
(Langford)
- The Perfect Fool (Holst).
L’entrada al concert és lliure.

CULTURA / LA VEU 

Òmnium Cultural 
Anoia ha decidit 
traslladar a la pri-

mavera l’entrega de Premis 
al Compromís Cultural per 
centrar tots els esforços en la 
campanya pel Referèndum de 
l’1 d’octubre. Òmnium Cultu-
ral ha engegat el nou projecte 
Crida per la Democràcia. Sota 
el lema ‘Defensem el referèn-

dum, denunciem l’Estat espa-
nyol’, la iniciativa denunciarà 
les mancances democràtiques 
de l’Estat en ple segle XXI, un 
estat que impedeix avançar el 
poble de Catalunya i posa en 
perill la democràcia i la co-
hesió social. En plena deriva 
antidemocràtica per part de 
l’Estat espanyol, Òmnium 
vol aglutinar tots els demò-
crates en un projecte que va 
molt més enllà de l’entitat.

D’aquesta manera, abocats 
en la campanya, la Junta 
d’Òmnium Anoia ha decidit 
traslladar els XIV Premis al 
Compromís Cultural, previs-
tos inicialment per al proper 
1 de setembre, a la primavera 
del 2018. Des de la primera 
edició, els Premis s’han ator-
gat anualment en el marc de la 
Diada Nacional. Quan es van 
instaurar els Premis l’any 2004, 
la commemoració de l’11 de 

Setembre a Igualada i comar-
ca pràcticament era inexistent 
i es va considerar necessari 
donar-li un impuls situant en 
aquestes dates l’acte de lliura-
ment dels Premis.
Enguany, però, es fa necessari 
centrar els esforços en el Re-
ferèndum que el Govern ha 
anunciat per l’1-O. Les cons-
tants amenaces, traves i im-
pediments que l’Estat espanyol 
està realitzant per evitar que el 

Òmnium Cultural Anoia ajorna els Premis al Compromís 
Cultural per centrar-se en la campanya pel Referèndum

poble català s’expressi lliure i 
democràticament sobre el fu-
tur de Catalunya requereix que 
la societat civil estiguem pre-
parats per defensar les nostres 
institucions i denunciar l’Estat 
espanyol quan sigui necessa-
ri. Els Premis al Compromís 
Cultural reconeixen la tasca 
d’aquelles persones i entitats 
de la comarca que promouen 
la llengua, la cultura, el país, 
l’educació i la cohesió social. 

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com
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D el 13 al 20 de juliol 
una seixantena de 
cantaires de la Coral 

Infantil Gatzara va despla-
çar-se fins a Lyon per parti-
cipar en la trobada de corals 
infantils més important d’Eu-
ropa, que va comptar amb la 
participació de més de 1000 
cantaires vinguts de  8 països. 
Durant tots aquests dies han 

gaudit de diferents concerts, 
activitats musicals i tallers 
relacions amb la música i el 
cant.
La Gatzara va realitzar dos 
concerts; un conjuntament 
amb altres corals de Cata-
lunya i un altre que va tenir 
lloc a la Basílica d’Ainay, on 
va compartir escenari amb 
les corals Qianjang Star Clil-
dren’s Choir de la Xina i Sjalo-
om Children’s & Youth Choir 

de Bèlgica. La Coral va parti-
cipar en el taller de Rainbow 
of songs from Eastern Euro-
pe to North America, dirigit 
per Zimfira Poloz (Canadà) 
i al taller de Latin American 
landscapes, dirigit per Virgi-
nia Bono (Argentina).
Volem donar les gràcies a tota 
la gent que ha fet possible que 
la coral pogués assistir a la 
vuitena edició de l’Europa 
Cantat Junior.

La Coral Gatzara viatja a Lyon a 
l’Europa Cantat Junior

La Biblioteca Virtual 
s’omple d’estiu
LLIBRES / LA VEU 

L a Biblioteca Virtual 
t’ofereix, un any més, 
diverses propostes per 

preparar les vacances i viu-
re l’estiu amb plenitud. Des 
de recomanacions musicals, 
cinematogràfiques i de lec-
tures per aquests mesos fins 
a un recull de blogs de viat-
ges o aplicacions mòbils per 
aprendre idiomes, passant 
pel llistat de biblioplatges i 
bibliopiscines que tens més a 
prop i l’horari d’estiu de les 
biblioteques municipals.
Per als nens i nenes, el por-
tal Gènius també inclou re-

comanacions pensades per 
als més petits, un recull de 
les activitats a les bibliote-
ques, receptes de cuina esti-
uenca i també propostes de 
manualitats i jocs, així com 
una postal virtual perquè els 
infants la puguin enviar als 
seus amics.
La Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals ofereix tot un uni-
vers de serveis pensats per a 
tots els públics i centrats en 
el préstec, informació, accés 
a noves tecnologies, aprenen-
tatge i entreteniment. Recor-
deu que per poder gaudir-ne 
sense limitacions, has de te-
nir el carnet de la biblioteca.

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 
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Aquest proper cap de 
setmana es clourà la 
segona edició dels 

Festivals Alta Segarra. I serà 
a l’entorn de l’església de Sant 
Valentí, a Sant Martí Sesguei·
oles, on tindran lloc els con·
certs d’Eduard Iniesta, diven·
dres, i els Gossos, dissabte. El 
festival ha superat l’equador 
amb bona nota, gairebé 700 
persones han gaudit dels con·
certs proposats que, gràcies a 
la qualitat dels artistes i dels 
espais on estan tenint lloc, 
s’han convertit en un reclam 
cultural, però també turístic 
per l’Alta Segarra.
De fet, un dels objectius 
d’aquest festival estiuenc, més 
enllà de la proposta cultural, 
és posar valoritzar i fer atrac·
tius diferents espais emble·
màtics del territori. Per això, 
enguany els concerts han 
tingut lloc al Bosc del Renta·
dor de Calaf i la Torre de la 
Manresana dels Prats de Rei, 
i acabaran a l’església de Sant 
Valentí de Sant Martí de Ses·
gueioles.
Aquest cap de setmana l’ob·
jectiu va quedar clarament 

assolit ja que l’entorn de la 
Torre de La Manresana es va 
convertir en un dels grans 
protagonistes de les dues nits 
dels Festivals. Amb una il·
luminació espectacular, tan 
Bikimel com La Iaia van des·
tacar i agrair tenir el privilegi 
de tocar en un espai tan espe·
cial com aquest.
Durant el concert de diven·
dres, la cantautora Bikimel, 
amb la seva veu captivadora, 
la seva música i la poesia, va 
aconseguir remoure els sen·
timents dels espectadors als 
quals no va deixar indife·
rents. Amb Xavi Lloses al pi·
ano, la compositora i cantant 
va presentar “No ben bé”, po·
emes musicats d’alguns dels 
poetes més radicals del nos·
tre país com Maria Cabrera o 
Joan Brossa.
L’endemà va ser el torn de 
La Iaia amb el qual el grup 
d’Osona va presentar el seu 
darrer treball “Torna a ser u”. 
Després de gairebé tres anys 
de silenci el grup ha pujat de 
nou als escenaris i, al de La 
Torre de la Manresana, va tri·
omfar de valent des del pri·
mer minut gràcies a la natu·
ralitat dels seus components 

que els va permetre connectar 
amb el públic molt heteroge·
ni. A més dels temes del dar·
rer disc, fresc i espontani, La 
Iaia va deixar pel bis alguns 
dels seus temes més coneguts 
de treballs anteriors.
 
Maridatge gastronòmic
Com en la primera edició, 
el vessant musical del festi·
val està acompanyada d’una 
proposta gastronòmica que, 
durant els dos primers caps 
de setmana, ha generat molt 

bones crítiques. El Grup Ani·
falac de Calaf, com a organit·
zador de la proposta gastro·
nòmica, elabora cinc pinxos, 
tots amb productes KM0 re·
gats amb una copa de vi o de 
cava. Aquest tast es pot com·
prar juntament amb l’entrada 
i es pot fer abans o després de 
cada concert.
A més del Grup Anifalac, 
Àgora Alta Segarra, entitat 
organitzadora dels Festivals 
Alta Segarra, compta en·
guany amb la col·laboració de 
l’Agrupació Cultural Recrea·
tiva Sigarra, del Prats de Rei, i 
la Corriola de Sant Martí Ses·
gueioles per a l’organització 
d’aquests concerts.
 
El 27 i el 28 de juliol, Eduard 
Iniesta i Gossos
Sant Martí Sesgueioles serà 
el darrer escenari del festival. 
En aquesta població, aquest 
divendres, 28 de juliol, es po·
drà gaudir d’un dels grans re·
ferents dels sons mediterranis 
del nostre país, el guitarrista 

Bikimel i La Iaia il·luminen la Manresana
 Eduard Iniesta i Gossos clouran la segona edició dels Festivals de l’Alta Segarra aquest cap de setmana a Sant Martí Sesgueioles

Eduard Iniesta. Autor d’una 
música molt personal i des·
tacat multiinstrumentista de 
corda, aquest músic s’acom·
panya d’un grup format per 
5 grans músics catalans es·
collits per la complicitat ar·
tística i personal amb la seva 
obra. Plegats aconsegueixen 
una sonoritat molt especi·
al evocadora i generadora 
d’imatges sonores captivado·
res.
Els manresans Gossos clou·
ran el festival el dissabte, 29 
de juliol, presentant el seu 
darrer treball, “Zenit”, estre·
nat el passat setembre i del 
qual fa tot just una setmana 
presentaven nou videoclip, 
“Voldria dir·te”. Aquest nou 
àlbum simbolitza la culmi·
nació d’una carrera musical, 
una trajectòria de 23 anys, 
amb la combinació perfecta 
de totes les seves etapes dins 
un sol disc. Gossos plantejarà 
un concert molt enèrgic per a 
un públic familiar i de totes 
les edats. Un repertori dinà·
mic amb el millor del darrer 
disc mesclat amb les cançons 
més importants que han for·
mat part de la trajectòria del 
grup. Un espectacle potent i 
diferent.
 
Entrades
Les entrades anticipades per 
als concerts es poden com·
prar a través de la platafor·
ma de venda on·line Tic·
tactickets.es. Les entrades 
anticipades tenen un preu 
de 13 euros, i de 20 euros si 
s’hi inclou el tast gastronò·
mic. El preu a taquilla serà 
de 15 euros per a cada con·
cert, 22 en cas que també es 
vulgui fer el tast.

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
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L ’actuació del grup Blau-
mut va cloure dissab-
te, 22 de juliol, l’edició 

2017 del festival musical Anò-
lia. En aquesta ocasió, tots els 
concerts han estat d’entrada 
gratuïta i s’ha estrenat un nou 
espai, el pati del Museu de la 
Pell d’Igualada. El passat 8 de 
juliol, coincidint amb el final 
de l’European Balloon Festi-
val, Los Manolos van obrir al 
nou Parc Central la progra-
mació d’enguany amb els seus 
clàssics de la rumba. I poste-
riorment, entre els dies 18 i 
22, el barri del Rec ha acollit 
el gruix de concerts, que no-
vament han aplegat talents 
locals, com La Séptima Tras-
tada, Black Kiss Superstar o 
Roc Puig, amb grups d’altres 
indrets com Blaumut, Gertru-
dis, La Iaia, Hora de Joglar o 
els valencians Zoo. A més, di-
vendres passat, en el marc del 

Liceu a la Fresca, al parc de 
l’Estació Vella es va poder se-
guir en directe la interpretació 
d’Il Trovatore, que es retrans-
metia a 165 poblacions des 

MÚSICA / LA VEU 

En un entorn màgic podrem 
gaudir de la música de Qui-
co Tretze acompanyat per 
Núria Galvany al violoncel i 
Marc Mateu al teclat. Acom-
panya’ns en aquesta experi-
ència musical en plena na-
tura al bosc del Pont de la 
Coma-Sarda també conegut 
com el pont dels Hobbits de 
Clariana (Argençola).
Entrada lliure amb taquilla 
inversa, tu decideixes el valor 
que dones a aquesta experi-
ència i, al finalitzar, pots con-
tribuir amb una lliure aporta-
ció econòmica. 
El recinte del bosc obrirà les 
portes a partir de les 21h fins 
la 1h, on hi podreu trobar 
servei de bar amb begudes: 
refrescos, sucs, mojitos...
L’acte és organitzat per l’As-
sociació Casa del Tió - Casa 
del Bosc d’Argençola amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Argençola
En cas de pluja el concert es 
realitzaria al Local de la Casa 
del Bosc ubicat al nucli de 
Clariana.

Concert al bosc 
amb Quico Tretze, 
a Clariana

POESIA / LA VEU 

Diumenge passat dia 23 de 
juliol el poeta igualadí Lleo-
nard del Rio Campmajó, va 
resultar premiat en el XXIV 
Certamen de poesia “Alba 
d’estiu” de l’Ateneu Cultural 
Alba de Cunit. La seva com-
posició “Haig d’agrair” escri-
ta en versos assonants d’art 
menor, aconseguí el segon 
premi. El poema és un cant a 
la naturalesa. El primer pre-
mi va correspondre a Mont-
serrat Bastons de Barcelona i 
el tercer a Joan Armengol de 
Solsona.
El jurat format per Salvador 
Estevez, Laura Almirall i Ara-
celi Martín, va informar que 
enguany s’havia aconseguit 
un rècord de participació. En 
aquesta matinal també es van 
lliurar els premis de pintura. 
L’acte fou presidit per la titu-
lar de l’Ateneu Ma. Dolores 
Latorre, a qui acompanyava 
l’alcaldessa de Cunit, Mont-
serrat Carreras.
En acabar es va servir un 
aperitiu.

El poeta Lleonard 
del Rio premiat a 
Cunit

Blaumut tanquen l’Anòlia 2017
Enguany els concerts del Festival han estat gratuïts i s’han celebrat tots al pati del Museu de la pell

del teatre barceloní. L’Anòlia 
és una iniciativa del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
ha comptat novament amb el 

patrocini d’Estrella Damm i el 
suport del grup Enderrock en 
la direcció artística.

FOTOS: Joan Guasch i Aj. 
Igualada



Primer igualadí olímpic

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Molts igualadins en foren 
voluntaris i altres -de 
grups folklòrics- partici-

paren activament en els actes i ceri-
mònies dels Jocs Olímpics Barcelo-
na 92, dels quals, ara, se celebra el 
XXVè aniversari. Però no es poden 
considerar com olímpics, pròpia-
ment dits.
El primer igualadí que pot ostentar 
aquest títol és el jugador d’hoquei 
sobre patins, Joan Carles, que formà 
part de l’equip espanyol d’aquesta 
especialitat, i en el qual hi jugaren 
altres tres “igualadins: Carles Fol-
guera, Santi Carda i Joan Ayats, que 
llavors eren jugadors de l’Igualada 
H.C. Curiosament, Joan Carles, en 

aquelles dates, era component del 
club Liceo, de la Corunya.
Espanya fou Medalla d’argent, al 
perdre en la final contra Argentina. 
Al ser, però, prova d’exhibició, els 
seus resultats no figuren en el llibre 
oficial dels JJOO 92
Igualada, tot i que, en aquella èpo-
ca, era una potència europea, no 
va poder ser seu olímpica d’aquells 
jocs d’exhibició, que es disputaren 
en seus amb solera hoqueística com: 
Reus, Vic, Sant Sadurni d’Anoia i 
Barcelona.
L’Ajuntament d’Igualada va retre un 
homenatge al primer igualadí olím-
pic, Joan Carles, a qui veiem signant 
en el Llibre d’Honor  de la Ciutat. 
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Dues captivadores vies de pas: 
el passatge d’en Galí i de El Forn

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

E ls antiquíssims passatges d’en Galí (primer, amb el nom de Garí) 
i el passatge de El Forn es mantenen com a aquelles retallades 
vies que, en els seus orígens, anaven de la històrica Plaça Nova 

o del Blat cap a les respectives sortides de la muralla, en obrir-se -amb 
portals d’arc de mig punt i pilona circular, de pedra, inclosa- cap al vell 
Carrer Nou de Dalt, avui Carrer Nou. L’existència d’aquests passatges 
-amb unes magnífiques empremtes d’un vell urbanisme- data dels dies 
de la construcció de les segones muralles; però no va ser fins al segle 
XV que van esdevenir veritables punts de transit, amb habitatges, ta-
llers i unes modestes botigues. Tanmateix, més enllà de merèixer un 
capítol a part per la presència d’un edifici tan emblemàtic com és Ca-
pella de la Mare de Déu de Montserrat, un tret distintiu que caracterit-
za al Passatge d’en Galí del de El Forn és la seva disposició en forma 
de “ela”, una silueta que segurament respon a la voluntat municipal 
d’acomodar un traçat urbà als interessos d’algunes propietats. 

I, sense cap història en especial, una mirada atenta al Passatge de El 
Forn et descobreix una tipologia d’edificis i establiments a peu de car-
rer molt semblants al d’en Galí; així i tot, aquest guarda la peculiaritat 
del seu nom en ser-li imposada la denominació de “Forn” en memòria 
d’aquell popular primer forn -el Forn de dalt- construït a la vila a prin-
cipis de l’Edat Moderna. Posteriorment, la importància d’aquesta via va 
anar en augment tan bon punt com s’hi anaven instal·lant botigues per 
al despatx d’aliments; uns establiments que en certa mesura han sobre-
viscut fins fa ben poc, essent substituïts per una tipologia de comerços 
més propers al món del lleure i la restauració.  
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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.

FRANCISCO GARCIA 
VERDUGO
Una obra contemporània, figurativa, 
amb trets cubistes, influïda pels grans 
mestres com Miró, Picasso, Saura o 

Tapies.
Del 14 al 30 de juliol a la Sala Muni-
cipal 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

JUGUEM ELS CONTES
Una mostra de jocs de taula inspi-
rats en contes infantils clàssics i no 
tan clàssics, així com còmics.
Del 5 al 28 de juliol al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

SUBIRACHS. LA 
TEMPS DE VIATJAR: 
FOTOGRAFIES I 
LLIBRES
Miquel Solà Rosell
Una selecció de les millors fotografies 
dels llocs que ha visitat Miquel Solà: Ín-
dia, Etiòpia, Perú, Islàndia, Mali i Cam-
bodja.
Del 5 al 25 de juliol a la sala d’exposi-
cions 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

MÚSICA / LA VEU 

D issabte 8 de juliol, 
segon Concert de les 
Nits Musicals Bru-

faganya. Al matí, un munt de 
col·laboradors comencen a 
preparar-ho tot dalt a St. Magí 
perquè quan arribi el vespre, 
tot estigui a punt: netejar l’es-
glésia, arreglar els parterres, 
instal·lar les carpes, preparar 
il·luminació ... i mirant en tot 
moment el cel per veure si 
plourà. I sí, plou al matí pels 
voltants de St. Magí, però a St. 
Magí de moment aguanta.
En aquest segon Concert, par-
ticipa el grup musical ENSEM-
BLE O VOS OMNES, amb el 
jove director, Xavier Pastrana, 
i el repertori és música barroca 
de dos autors: Marc-Antoine 
Charpentier (1643-1704) i Gi-
acomo Carissimi (1605-1674). 
La veritat és que les dates  que 
acompanyen a aquests compo-
sitors, molt famosos en la seva 
època, fan tremolar una mica. 
Agradarà aquesta música bar-
roca que pertany a un temps 
tan reculat? Arriben els com-
ponents del ENSEMBLE O 
VOS ONMES, els cantants i els 
músics, i comença el concert 
amb l’església plena de públic. 
I el temps continua aguantant, 
amb una lluna plena que il·lu-
mina el cel. 
I la gran sorpresa: La músi-
ca que escoltem és preciosa. 
Una gran pantalla que està 
instal·lada darrere dels músics 
va traduint el que es canta, de 

manera que entens el que s’està 
dient. Les tres primeres obres 
de Marc Antoine Charpen-
tier són religioses, la segona: 
“Transfige dulcissime Jesu” és 
una oració que transmet una 
espiritualitat molt profun-
da. Tota l’oració expressa una 
emoció extrema, la música és 
delicada, d’una gran sensibili-
tat i bellesa, i t’emociona per-
què t’arriba molt endins. 
La tercera interpretació de 
Charpentier és la negació de 
sant Pere. I s’interpreta el que 
va passar aquella nit. Un can-
tant fa de Jesús, un altre de 
Pere, i altres veus interpreten 
els altres personatges que van 
intervenir. Amb aquest conjunt 
musical, destaquen molt les 
veus individualment, són veus 
amb molta personalitat i molt 
diverses unes de les altres, i la 
veu del cantant que interpreta 
Pere és impressionant. I com 
amb l’anterior obra, la música 
és d’una gran delicadesa i d’una 
gran bellesa, alhora que es fa 
present el gran drama que s’hi 
narra.
A la segona part interpreten la 
Història de Jephté de Giacomo 
Carissimi. La història és un 
drama: Jephté és un jutge del 
poble d’Israel, i demana a Déu 
la seva ajuda per vèncer l’ene-
mic, si ho aconsegueixen, li 
promet que la primera persona 
que veuran després de la victò-
ria li oferiran com a sacrifici. I 
guanyen a l’enemic, i la prime-
ra persona que surt a l’encontre 
de Jephté és la seva única filla. 

La filla accepta el sacrifici, però 
li demana al seu pare uns me-
sos per viure aquest temps amb 
les seves amigues a les munta-
nyes. La història de Jephté és 
una història de l’Antic Testa-
ment. 
Si les altres interpretacions de 
l’obra de Charpentier eren molt 
delicades i d’una sensibilitat 
extrema, l’obra de Carissima té 
una gran força, amb moments 
d’exaltació com l’èxit de la ba-
talla, i moments de desespe-
ració quan Jephté veu que ha 
de sacrificar la seva filla, i mo-
ments molt tristos quan la filla 
es lamenta del poc temps que 
li queda de vida. Els solistes 
interpreten a Jephté i a la filla, 
un altre solista fa de narrador 
dels fets, i el cor comenta el que 
passa. 
No és aquesta música com 
moltes del barroc, preciosistes 

i molt líriques, la música de 
Carissimi et trasbalsa, el que 
t’ofereixen és una dramatitza-
ció, que t’arriba i et commou. A 
més dels cantants hi ha un or-
gue i clavecí, una viola de gam-
ba i una tiorba, un instrument 
del barroc que el segle XVIII 
va desaparèixer per deixar pas 
a la guitarra. Els instruments 
ajuden a donar encara més ex-
cel·lència a la perfecta actuació 
dels cantants.
En definitiva: una música pre-
ciosa, com ja hem dit al comen-
çament, inimaginable abans de 
començar el concert. I el públic 
va expressar el seu agraïment 
davant de tanta perfecció i be-
llesa, no parant d’aplaudir. 
I al sortir: un xàfec impressi-
onant. Sort que alguns de l’or-
ganització, a la mitja part, tot 
i que hi havia lluna plena, van 
saber que plouria, i van acostar 

Un preciós concert amb Ensemble O Vos Omnes 
a les Nits Musicals de la Brufaganya

les carpes a prop de l’església. 
Hem de dir que entre els or-
ganitzadors, hi ha algun pagès, 
i aquests mai fallen a l’hora 
de pronosticar el temps. Així 
que, sota les carpes i veient 
com queia l’aigua, vam poder 
menjar la xocolata desfeta amb 
coca i pa torrat que mai falta al 
final d’aquests concerts. 
Si alguna cosa caracteritza 
aquestes Nits Musicals de la 
Brufaganya, és l’alta qualitat de 
tots ells. I també el lloc tan es-
pecial que és la serra de la Bru-
faganya. Aquesta nit, a més de 
les olors de la ginesta, romaní 
i altres plantes, i amb el bosc 
que tenim a tocar, hem pogut 
sentir també l’olor de terra 
mullada.
El proper concert és el 12 
d’agost i anirà a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers.
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Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament al 0% interès

AQUEST ESTIU SENSE CALOR

Instal·leu l’aire
condicionat ara

HORITZONTALS: 
1. Addicció televisiva per a operaris en cadena. Col·locar els ous en posició natural / 2. Originària 
d’allà on l’or tot ho inunda. Crio molt alterat per l’humor / 3. Et sent, amb el teu bla bla bla. Sentit 
amb destinació a una adreça bàrbara / 4. Líder en servei. Emissió involuntària d’orina. Limiten 
el nivell / 5. Tiraré per poetar de qualsevol manera. Per altra banda abominem / 6. Brou sense 
res de sòlid. Abans del teatre en Pere feia d’ajudabnt del mossèn / 7. LA banda més poètica del 
riu. Són a prop d’aquests tombants / 8. Faig comportar els passatgers amb esperit gregari. Indicis 
d’asocialitat / 9. Alegre cromatisme en l’escriptura àrab. Fa més remor que cap altra / 10. Antic 
honor a les parets gironines. Un així es morirà pobre / 11. Enzims amb gases incorporades. De-
duí per educció / 12. Un terç d’aigua. Posi el forn en solfa. Jo, el caragirat / 13. Els vaixells anglesos 
el veuen més lluny que els altres. Es beuria l’Ebde al seu pas per la capital adagonesa.

VERTICALS: 
1. Es belluga i cau de costat sobre aigües turbulentes. I si és tou fa aquest soroll / 2. Erotema sense 
argument. Tan bàsic que es dedica al sector agrari. Té majoria al Parlament / 3. Emissió d’ori-
na voluntària però escassa. Renyar, amonestar, que sempre fa de bon renegar / 4. Viu degollat. 
Habilitat de pronunciar les vocals com un pijo encostipat / 5. Suporta, amb paciència constant, 
en Duran. Unitats de mesura caldosa / 6. Si no el volen a l’orquestra, cap a l’agència. Enemics de 
Seguir Esperant / 7. Al nostre tot són precs. Per a un soldat escalador és la màxima vergonya / 
8. Un altre terç. Esbocino, picono, trinxo. Allunyen qualsevol preocupació / 9. Menudència, es-
tupidesa. Pas bàsic del vals de la bandera / 10. Set-cents legionaris. Separi el líquid del sòlid pel 
mètode de fer-lo vessar cap a dalt. I amb aquest, la gota sencera / 11. Mesquineses, gasiveries, 
maldats. Regalimós de front a l’hora d’apujar els sous / 12. Parcel·lo el terreny. Joc consistent a 
enfilar amb un bastó no la sortida d’una tija ans l’anell del veí.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Spider-man, més jove i més divertit
A Igualada i Montbui •  Spider-Man: Homecoming

RAMON ROBERT / 

S pider-Man és una icona, un dels 
millors i més populars  superhe-
rois de tots els temps. De retorn 

a l’univers cinematogràfic de Marvel, 
aquest cap de setmana ens arriba una 
nova aventura de l’home aranya. Ara 
més jove (per si teníem dubtes sobre 
els seus actuals seguidors: els adoles-
cents), rampellut i divertit que mai.  
Protagonitzada por Tom Holland, 
Michael Keaton, Robert Downey Jr. 
(Iron-Man), Jon Favreau, Zendaya i 
Marisa Tomei, Spider-Man: Homeco-
ming aspira a ser una de les campiones 
de la taquilla d’estiu. De fet, amb més 
de 500 milions de dòlars recaptats en 
quinze dies arreu del món, ja apareix 
entre les cinc pel.lícules més taquille-
res de l’any 2017.
Dirigida por Jon Watts, la pel·lícula 
escenifica la reaparició del jove Peter 
Parker / Spiderman (Tom Holland), 
que va fer el seu debut a Capitán 
América: Civil War. Entusiasmat des-
prés de la seva experiència amb els 
Venjadors, Peter Parker segueix ex-
perimentant la seva recent descoberta 

identitat com el superheroi Spider-
man. Després de l’experiència viscuda 
amb els Venjadors, Peter torna a casa, 
on viu amb la seva tia (Marisa Tomei). 
Sota l’atenta mirada del seu mentor 
Tony Stark (Robert Downey Jr.), Peter 
intenta mantenir una vida normal com 
qualsevol jove de la seva edat, però in-
terromp en la seva rutina diària el nou 
malvat Vulture (Michael Keaton) i,   
amb ell, el més important de la vida de 
Peter començarà a veure’s amenaçat.
A continuació recollim alguns comen-
taris recollits a Internet. Janire Zurba-
no, a Cinemanía: “El director Watts ha 
embastat no només la millor pel·lícula 
de Spiderman, sinó també una de les 
més destacables de la factoria Mar-
vel”. Peter Travers, a Rolling Stone:  “El 
nou rellançament del llançador de te-
les d’aranya de la Marvel és realment 
increïble. Té cor i ànima. Spiderman 
s’eleva perquè Holland li atorga ales”. 
El vuitanta per cent de les crítiques 
són favorables o molt positives, si bé 
alguns comentaristes han considerat 
que la pel·lícula també és excessiva-
ment lleugera i en alguns moments 
massa forçada.

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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Cinema clàssic
A Igualada i Tous •  ¡Que verde era mi valle! / El cartero y Pablo Neruda

RAMON ROBERT / 

A questa setmana tenim a la 
comarca l’oportunitat de re-
cuperar en pantalla gran dos 

clàssics, dues pel·lícules antigues que 
per la seva qualitat i idiosincràsia, han 
merescut formar part de la història del 
cinema. A Igualada, l’Ateneu Cinema 
reposarà una inoblidable pel·lícula 
dels anys 40, ¡Que verde era mi valle!. 
A Tous, el Casal projectarà una nota-
ble pel·lícula dels anys 90, El cartero y 
Pablo Neruda.
¡Que verde era mi valle! és una pel·lí-
cula de 1941 dirigida per John Ford i 
protagonitzada per Walter Pidgeon i 
Maureen O’Hara. Basada en el best se-
ller homònim de Richard Llewellyn, va 
ser nominada a 10 Oscar, dels quals en 
va obtenir 5: millor pel·lícula, director, 
actor secundari (Donald Crisp), foto-

grafia i decoració. L’argument trans-
corre en un poble miner de Gal.les, on 
viuen els Norman, una família orgullo-
sa de ser tots miners i de respectar les 
tradicions i la unitat familiar. Però la 
baixada dels salaris pel seu treball a la 
mina enfrontarà el pare Norman amb 
els seus fills, que veuen la unió sindical 
de tots els treballadors l’única manera 
de fer front als patrons. El cap de fa-
mília, en canvi, no vol sentir a parlar 
de socialisme ni sindicats. La revolta 
portarà greus conseqüències. 
Realitzada per l’anglès Michael Ra-
dford a l’any 1994, El cartero y Pablo 
Neruda ( Il postino, en el seu títol origi-
nal italià) és una molt estimable comè-
dia dramàtica en la que trobem el per-
sonatge de Mario (Massimo Troisi), un 
home senzill que accepta una feina de 
carter. El seu treball consisteix a portar 
el correu a un únic destinatari, el poeta 

xilè Pablo Neruda (Philippe Noiret), 
que viu exiliat en un petit poble ita-
lià. Mario se sent fascinat per la figura 
de Neruda, i entre els dos homes ani-
rà creixent una gran amistat. Aquesta 
és una versemblant i tendra pel·lícula 
que aconsegueix connectar dos mons, 

aparentment distants, representats per 
una figura del món de la literatura i 
per un modest carter del sud d’Itàlia. 
Neruda ensenya al carter a fer servir la 
metàfora com a eina de seducció i rep 
d’aquest un oportú alè vital en el seu 
resignat exili.



EL CARTERO Y PABLO NERUDA 
Itàlia. Drama. De Michael Radford. Amb Philippe Noiret, 
Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta.  
Mario és un home senzill que accepta una feina de carter. 
El seu treball consisteix a portar el correu a un únic desti-
natari, el poeta xilè Pablo Neruda, que viu exiliat en un petit 
poble italià. Mario se sent fascinat per la figura de Neruda, i 
entre els dos homes anirà creixent una gran amistat.

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.

¡QUE VERDE ERA MI VALLE!
Estats Units. Drama. De John Ford. Amb Walter Pidgeon, 
Mauren O´Hara, Roddy McDowall i Donald Crisp. 
A un poble miner de Gal.les viuen els Morgan, tots ells 
miners i molt orgullosos de ser-ho. Respecten les tradici-
ons i la família. Però arribaran temps dolents, en els que els 
miners s’enfrontaran entre ells i tancaran algunes mines. Un 
gran clàssic del cinema nord-americà..

 

DESPIDO PROCEDENTE
Espanya. Comèdia. De Lucas Figueroa. Amb Imanol Arías, 
Dario Grandinetti, Hugo Silva. 
Javier, espanyol expatriat a Buenos Aires, dirigeix una em-
presa de telecomunicacions. A punt de tancar un gran ne-
goci, els propòsits del directiu es veuran amenaçats per un 
personatge molt excèntric. La vida de Javier es convertirà 
en un infern.

WONDER WOMAN
Estats Units. Fantasia i acció. De Patty Jenkins. Amb Gal 
Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Elena 
Anaya. 
Abans de ser Wonder Woman, ella era Diana, princesa de 
les Amazones, entrenada per ser una guerrera invencible. 
Però un pilot nord-americà li parla d’un gran conflicte exis-
tent en el món, la Primera Guerra Mundial. Diana decideix 
sortir de l’illa convençuda que pot aturar la terrible amena-
ça. I descobreix tots els seus poders i el seu veritable destí.

CARS 3
Estats Units. Animació. De Brian Feer. 
Sorprès per una nova generació de corredors ultra ràpids, 
el llegendari Raig McQueen queda relegat sobtadament de 
l’esport que tant estima. Per reprendre la seva carrera, ne-
cessitarà l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, Creu Ra-
mírez, que té el seu propi pla per guanyar, i un parell de girs 
inesperats. Produïda per Pixar Animation Studios..

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Estats Units. Ciència-ficció. De Matt Reeves. Amb Andy 
Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn 
César i els seus micos són forçats a encarar un conflicte mor-
tal contra un exèrcit d’humans liderat per un brutal coronel. 
César i el Coronel protagonitzaran una batalla que posarà 
en joc el futur d’ambdues espècies i el del mateix planeta. 
Tercera pel·lícula de la nova saga del Planeta dels Simis.

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) 

SPIDERMAN: HOMECOMING 
Dv: 18:00/21:00
Ds i Dg: 11:00/18:00/21:00
Dll: 20:30
Dc: 18:00/21:00
Dj: 20:00

Particularment públic AUGA (obert a 
tothom)
¡QUÉ VERDE ERA MI VALLE!
Dll: 18:00

1/ SPIDERMAN: HOMECOMING
Dv: 15:45/18:30/21:15/00:00
Ds: 12:00/15:45/18:30/21:15/00:00
Dg: 12:00/15:45/18:30/21:15
Dll a Dj: 15:45/18:30/21:15

2/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS 
Dv a Dj: 16:30/19:20/22:05
2/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (3D)
Ds i Dg: 13:10

3/ DUNKERQUE 
Dv. Dll a Dj: 16:00/18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 12:50/16:00/18:15/20:30/22:45

4/ CARS 3 
Dv. Dll a Dj: 16:15/18:25/20:40
Ds i Dg: 12:30/16:15/18:25/20:40
4/ LA MOMIA 
Dv a Dj: 22:50

5/ SPIDERMAN: HOMECOMING
Dv a Dj: 19:30/22:15
5/ SPIDERMAN: HOMECOMING (3D)
Dv. Dll a Dj: 16:45
Ds i Dg: 13:00/16:45

6/ GRU 3 - MI VILLANO FAVORITO
Dv. Dll a Dj: 16:10/18:05/20:00/21:55
Ds i Dg: 12:15/14:10/16:10/18:05/
20:00/21:55
6/ DUNKERQUE
Dv i Ds: 23:55

7/ SEÑOR, DAME PACIENCIA
Dv a Dj: 15:50/17:50
7/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS
Ds i Dg: 12:25
7/ BABY DRIVER
Dv a Dj: 19:50
7/ WONDER WOMAN
Dv. Dll a Dj: 22:30
Ds i Dg: 22:10

8/ CARS 3
Dv. Dll a Dj: 16:55
8/ UNA NOCHE FUERA DE CONTROL
Dv: 19:10/21:30/23:40
Ds: 19:15/21:30/23:40
Dg: 19:15/21:30
Dll a Dj: 19:10/21:30
8/ CARS 3 (CAT)
Ds i Dg: 11:55

SALA AUDITORI

SPIDERMAN: HOMECOMING
Dv: 18:00/20:30
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00

SALA PETITA

DESPIDO PROCEDENTE
Dv: 20:30
Ds i Dg: 18:40/20:30
CARS 3
Dv: 18:15
Ds i Dg: 16:30

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 
(12 anys)  
Dg: 18:00
EL CARTERO Y PABLO NERUDA
(7 anys)  
Dg: 19:40

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat
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Febrer
28: Caterina Thomàs; Víctor I, papa; Nazari i Cels; Ursus.

29: Marta; Adam; Fèlix III, papa. 
30: Pere Crisòleg; Abdó; Abdon i Senén.

31: Ignasi de Loiola .  
1: Alfons-Maria de Liguori; Feliu; Fe, Esperança i Caritat.

2: Eusebi; Pere-Julià Eymard; Mare de Déu dels Àngels  
3: Gustau; Lídia; Cira

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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El passat 21 de juny va morir 
l’Àngels Colom a l’edat de 61 
anys. Igualadina de naixe-
ment, el 1982 es va casar amb 
l’arquitecte danès Ian Gud-
man-Hoyer i va fixar la seva 
residència a Copenhaguen on 
va exercir la seva professió 
d’arquitecta. Durant aquests 
anys, va guanyar diversos 
concursos d’arquitectura que 
la van dur a construir zones 
residencials i altres projectes 
com l’església de Kiske Vae-
lose i una guarderia a Taas-
trup. Un d’aquests projectes, 
concretament la construcció 
de la zona residencial de Ege-
bjeg, va formar part d’una ex-
posició internacional i la re-
vista Urbanism Architecture 
Constructions va escollir-lo 
com un dels 10 llocs del món 

que calia visitar.
A partir de l’any 1992 va pas-
sar a treballar per a la Gene-
ralitat de Catalunya, primer 
com a directora del COP-
CA, el centre de promoció 
d’exportacions de Catalunya 
a Escandinàvia i als Països 
Bàltics, i després al COPEC. 
Finalment, des de 2008 va ser 
la directora dels nous depar-
taments de promoció econò-
mica i empresarial ACCIÓ.
Havia fet diferents exposi-
cions de pintura, afició que 
compaginava amb la seva 
professió.
Tal com ella desitjava, va 
morir a Sitges envoltada del 
seu mar i els seus familiars i 
amics.

Maria Enrich

L’arquitecta Àngels Colom

A primers d’aquest mes de ju-
liol, va morir a Roma, a l’edat 
de 81 anys, Joaquín Navarro 
Valls que, durant 22 anys, fou 
el Portaveu de la Santa Seu.
El difunt estava relacionat 
amb Igualada per motius fa-
miliars. Havia vingut vàries 
vegades, de petit, amb el seu 
avi matern, Rafel Valls Font, 
provinent de la casa coneguda 
com a “Cal Feu”. Era germà de 
la popular “Conxita xerraire”. 
Ell, però, nasqué a Cartagena 
el 16 de novembre de 1936. El 

seu avi havia establert allí un 
negoci amb la Marina i casat 
amb la senyora Matín, van te-
nir dos fills, en Rafael i Conxi-
ta. Aquesta va casar-se amb un 
advocat, de cognom Navarro, i 
foren els pares del Joaquín.
Navarro Valls, fou nomenat  
Cap de premsa del Vaticà per 
Joan Pau II, i renuncià al càr-
rec, amb el Papa, Benet XVI.
El finat va tenir molta relació 
i correspondència amb Joan 
Armengol, que, en el març de 
2001, l’entrevistà, a Roma, pel 

En la mort de Navarro Valls

seu programa “Amb llum prò-
pia”, que s’emetia per Ràdio 
Estel, emissora de l’Arquebis-
bat de Barcelona. El locutor va 
tenir una agradable sorpresa 
quant el senyor Navarro li va 
dir: “Mi família procede de 
Cataluña, concretamente de 
Igualada”. Aquest aclariment 
facilità, encara més, aquell di-
àleg radiofònic.
Navarro Valls era solter i 
membre de l’Opus Dei
Reposi en Pau!

J.E.F.

“Que la Mare de Déu ens 
ajudi a comprendre en 
la realitat que ens en-

volta no només la brutícia 
del mal, sinó també el bé i el 
que és bell, per desemmasca-
rar l’obra de Satanàs i, sobre-
tot, per confiar en l’acció de 
Déu que fecunda la història”, 
ha desitjat el papa Francesc 
abans de resar l’Àngelus des 
de la finestra del Palau Apos-
tòlic i davant els fidels pre-
sents a la plaça de Sant Pere.
El Pontífex es va referir a les 
tres paràboles amb què Jesús 
parla del Regne del cel, però 
va fer èmfasi en la primera, 
que parla del gra bo i el jull.
El Papa va explicar que amb 
aquesta imatge Jesús vol dir-
nos que en aquest món el 
bé i el mal estan entrellaçats 
fins al punt que és impossible 
separar-los i extirpar tot el 
mal. Per això ha afirmat que 
només Déu pot fer-ho. Al-
hora que va recordar que la 
situació actual, amb les seves 
ambigüitats i el seu caràcter 
heterogeni, és l’àmbit de la lli-
bertat dels cristians, en què es 
posa en pràctica el certament 
difícil exercici del discerni-
ment.
I va precisar que es tracta 
d’unir, amb gran confiança en 
Déu i en la seva providència, 
dues actituds aparentment 

contradictòries, a saber: la 
decisió i la paciència.
“Aquesta decisió és voler 
ser bon gra, amb les pròpies 
forces, prenent distància del 
maligne i de les seves seduc-
cions. El que significa preferir 
una Església que és llevat en 
la massa i que no té por d’em-
brutar-se les mans rentant 
els draps dels seus fills, abans 
que una Església de ‘purs’, que 
pretén jutjar, abans del temps, 
qui està o no en el Regne de 
Déu”, ha subratllat.
El Papa va afirmar que “el Se-
nyor és la Saviesa encarnada 
que també avui ens ajuda a 
comprendre que el bé i el mal 
no poden identificar-se amb 
territoris definits o determi-

nats grups humans. Sinó que 
Ell ens diu que la línia de de-
marcació entre el bé i el mal 
està en el cor de tota persona. 
Sí, perquè tots som pecadors”.
“Jesucrist, que amb la seva 
mort i resurrecció ens ha alli-
berat de l’esclavatge del pecat 
donant-nos la gràcia de cami-
nar en una vida nova, amb el 
Baptisme ens ha donat també 
la Confessió, ja que sempre 
tenim necessitat de ser per-
donats”, ha afegit.
El Sant Pare va dir que “mi-
rar sempre i només el mal que 
està fora de nosaltres vol dir 
que no volem reconèixer el 
pecat que també està en no-
saltres”.

Papa Francesc: “S’ha de confiar en 
l’acció de Déu que fecunda la història”



              

·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 28: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 29: BAUSILI
Born, 23

Dia 30: BAUSILI/
CASAS

Born, 23/ Soledat 119

Dia 31:  PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26

Dia 1: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 2: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 3: LA CREU
P. de la Creu, 7

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat



Laura Romero Corbella
Jan Marimon Valls

Armand Brunet Muñoz
Ramon Ribas Sans

Lluis Bacells Poblet
Rosa Maria Morros Guma

Guim Marimon Valls
Mari Palmes Sala

Elvira Torres Sole

Anna Biscari Torres Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

Evelin Chillón Velasco

Angela Riba Torrents

Maribel Casanova Lopez

Ana Vaques Mora

Mari Palmes Sala

SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

SORTEIG
2 Entrades

sorteig d’un vol 
amb globus

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del tren

Escalada

Entrades Teatre Nu

Val de xapa i pintura

www.yelmocines.es
902 22 09 22

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684
www.ateneuigualadi.cat

93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com
931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ingravita.cat
937 495 779

www.museudeltraginer.com

938 048 852

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

www.teatrenu.com
677 51 96 25
93 805 08 63

railhome.com

676 959 431
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Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig



                de JOAN CARLES COLÀS / 
 Exjugador d’hoquei patins. Olímpic a Barcelona’92

Divendres, 28 de juliol de 2017

“La cerimònia inaugural de 
Barcelona’92 

va ser impressionant”
Soc igualadí, durant molts anys he estat jugador i posteriorment entrenador 
d’hoquei patins, actualment estic desvinculat de l’esport i treballo en la meva 
empresa, l’estudi de disseny gràfic i comunicació NYTT studio. Vaig ser un 
dels components de la selecció espanyola d’hoquei patins que va participar 
als Jocs Olímpics de Barcelona, ara fa 25 anys.

Fa 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Tu que 
vas ser esportista olímpic, quines sensacions et venen 
aquests dies que se’n parla tant?

La veritat és que gairebé fins dimarts no vaig pensar-hi i 
quan un amic em va passar una foto meva d’aquells dies llavors vaig 
recordar. El primer que et ve al cap és pensar que el temps passa 
molt ràpid. I després comences a reviure moments molt especials 
i únics. Bé, sí que a nivell de l’equip ja hem anat parlant de retro-
bar-nos durant aquest any. 

Com es van viure des de dins dos dels moments àlgids dels Jocs 
com van ser les cerimònies d’inauguració i de clausura a l’Estadi 
Olímpic.

Jo només vaig ser a la cerimònia d’inauguració i va ser una experi-
ència impressionant i inoblidable. Tot agafa una dimensió brutal. 
Recordo que ens van fer esperar molta estona, érem uns 15.000 es-
portistes que havíem de desfilar, ens trobàvem al Palau Sant Jordi 
i des d’allà anàvem sortint cap a l’Estadi Olímpic. Ja va ser un xou 
transportar tots els esportistes des de la Vila Olímpica fins a Mont-
juïc, es van necessitar molts autobusos vinguts d’arreu. Allà, al Palau 
Sant Jordi, vam veure la cerimònia en unes pantalles gegants fins 
que ens va tocar entrar. Recordo que se’m va començar a posar la 
pell de gallina quan entràvem pel túnel de l’estadi i ja començaves a 
sentir el soroll de dins. Va ser al·lucinant, encara m’esborrono quan 
hi penso.

Ara, quan veiem les imatges per la televisió de la cerimònia 
d’inauguració ens adonem del trencadora i especial que va ser 
perquè no es veuen antigues.

A Catalunya tenim un nivell molt gran en aquest sentit i penso que 
allà es va treballar molt bé el concepte de com escenificar una histò-
ria, hi havia uns “per què” passaven les coses i la gent que ho va por-
tar a terme eren d’un grandíssim nivell. Va ser una cerimònia molt 
visual i a la vegada molt simple, amb  molta participació humana.  
En disseny sempre diem que, a vegades, les coses més simples són 
les més difícils de fer. I aquest cas és un gran exemple. I també com a 
deformació professional dir que quan les coses es fan ben fetes lluei-
xen més i en aquest cas tots els espais olímpics van ser molt vistosos.

Vas viure a la vila olímpica amb la resta d’esportistes? Com va 
ser l’experiència?

No hi vam viure tots els dies per decisió de la Federació d’Hoquei 
i dels tècnics de l’equip, suposo que va ser per tenir-nos més con-
centrats i no haver-nos de desplaçar tant. De totes maneres hi vam 
viure uns dies i l’experiència va ser molt bonica. Poder entrar dins 
una ciutat on tot eren esportistes, et creuaves amb gent d’altres es-
ports que estaven a l’elit, era molt emocionant. Recordo estar dinant 
i tenir allà a prop l’Steffi Graf, la secció de bàsquet dels Estats Units, 
el Dream Team, amb el Magic Johnson, el Michael Jordan... I ens 
feia molta gràcia que tot era gratuït: biblioteques, sales per escoltar 
música i descansar, màquines de begudes...

Barcelona en particular i Catalunya en general arrel dels Jocs 
Olímpics van patir una transformació molt important, van 
obrir-se al món.

Ens vam donar a conèixer. Penso que el gran potencial turístic que 
hi ha a Barcelona i a la resta del país va sorgir d’allà, va ser com un 
gran anunci i actualment encara n’estem recollit fruits.

L’hoquei patins, l’esport amb el qual tu vas participar, només va 
ser esport convidat i mai més ha estat olímpic. Com pot ser?

La veritat és que els que hi som dins no ho entenem: et compares 
amb altres esports que són olímpics i són més minoritaris que l’ho-
quei. Suposo que és un problema d’interessos de federacions i de 
grans potències. Però allà es va poder demostrar que l’hoquei és un 
esport més i que juga dos mundials, de tantes seleccions que hi ha. 

Vàreu jugar la final davant la selecció de l’Argentina, perdent-la a 
la pròrroga. Com la recordes?

Vam arribar a la final i la vam perdre, però com a esportistes allà vam 
donar el millor de nosaltres mateixos. Al llarg de totes les olimpíades 
havíem guanyat tots els partits, inclús a l’Argentina i a la final  no va 
poder ser. Però la satisfacció d’haver jugat i de l’experiència viscuda 
són molt grans.

On guardes la medalla?

Sóc una mica desastre. Fins a dia d’avui ha estat dins d’una caixa junt 
amb les altres que he guanyat. Però penso que ara, 25 anys després, ja 
toca posar-les al lloc que els correspon.

Els Jocs Olímpics van suposar una explosió de bons esportistes 
espanyols. Com va poder ser?

És important explicar que quatre anys abans dels Jocs Olímpics hi va 
haver un Pla ADO que va servir per preparar esportistes. Molts dels 
esportistes que participen als Jocs Olímpics són amateurs, per tant el 
fet s’oferissin possibilitats, tant econòmiques com d’infraestructures 
per poder entrenar va influir de manera molt important a que sortis-
sin grans esportistes espanyols durant aquells Jocs i posteriorment.

Cristina Roma

 

 

 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

El conseller Rull va voler fer contents els anoiencs amb el seu anunci de carreteres i sòl industrial. El president la UEA ja li va dir que 
es necessita una autovia de Vilafranca a Manresa i les connexions d’Abrera i Masquefa a l’A2. Però els polítics estan massa acostumats 
a que els riguin les gràcies i escoltar com  “ens donen” allò que només administren (alguns interpreten d’altra manera això de donar). 
Estan farts de prometences, de canvis de criteri, de plans i de projectes que es queden en paper i paraules que s’enduu el vent. Tothom 

entén que tot comença per una idea, però es lamenta que ací en surtin tan poques (o que tan poques cristal·litzin en realitats). Ens han 
tingut entretinguts amb temes com l’inviable aeroport corporatiu i ara fent volar coloms. Només cal mirar les ciutats de l’entorn. Potser 

es van despertar abans, no feien prometences o s’asseguraven les realitzacions. Ací els polítics no surten en globus, però tampoc no sem-
bla que toquin de peus al terra.   Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat
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