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Plànol de l’entorn de Bon Preu, en el projecte que és ja en exposició pública a l’Ajuntament d’Igualada.

La inversió de Bon Preu serà la més alta 
feta mai per una empresa a Igualada
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Angúnia entre la 
plantilla, de 46 
treballadors d’alta 
qualificació

Demà dissabte, 
torna l’Anoia 
Folk a la Pobla de 
Claramunt
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Dos milions 
d’euros en 
inversió per 
millorar 
Les Comes

Una de les empreses refe-
rents a l’Anoia en tecnolo-
gia punta i R+D+I, guardo-
nada en moltes ocasions, i 
amb personal d’alta qualifi-
cació, ha presentat sorpre-
nentment aquesta setmana 
un concurs de creditors. 
Entre els 46 treballadors 
hi ha incertesa sobre el seu 
futur més immediat.
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L’EDITORIAL

Polígons industrials
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea 

de Desenvolupament Econòmic Local, va 
posar en marxa un Pla de modernització de 
polígons, dotat amb 30 milions d’euros. L’ob-

jectiu és millorar-ne la qualitat finançant inversions 
d’alt impacte que permetin transformar-los i, en con-
seqüència, augmentar la competitivitat de les empreses 
que s’hi ubiquen, fer-les 
créixer i crear nous llocs 
de treball, aconseguint de 
retruc incrementar el PIB 
industrial català.
Aquesta setmana hem sa-
but que el polígon de les 
Comes d’Igualada serà 
un dels millor benefici-
ats per aquest pla, amb 
un ambiciós projecte que 
en la seva totalitat suma 
més de set milions d’eu-
ros d’inversió.
El pla preveu augmentar la millora competitiva de les 
empreses i vol potenciar la col·laboració publicopri-
vada, buscant aliances amb el món local i empresari-
al perquè aquest últim tingui un paper protagonista i 
aposti per aquesta transformació integral. Aquí ha pres 
un protagonisme essencial l’associació d’empresaris del 

polígon igualadí, que no ha estat més que el reflex d’un 
reclam, ja històric, de millores estructurals en aquest 
espai d’Igualada, a punt de complir 40 anys d’història.
En agradaria que aquesta bona nova per al polígon 
industrial igualadí no fos l’única per a l’Anoia, doncs 
existeixen d’altres zones econòmiques amb necessi-
tats imperioses, algunes tant importants com l’accés a 

les noves tecnologies, 
quelcom que no hauria 
de ser notícia en ple se-
gle XXI. 
Aquesta és una bona 
fórmula per a retornar 
a la Indústria un paper 
rellevant en l’econo-
mia comarcal, un re-
ferent que ha de conti-
nuar esdevenint el pal 
de paller de la nostra 
realitat social, al cos-

tat d’un creixent sector de Serveis. Les bones xifres 
respecte l’ocupació, la millora de les exportacions, el 
creixement de la facturació a les empreses, i el lent 
però ferm allunyament de la crisi, malgrat pedres en 
el camí com el concurs de creditors a l’empresa Saifor 
de Vallbona, són detalls que ens esperonen, en gene-
ral,  a l’optimisme. Benvingut sigui. 

La potent inversió a les Comes és 
una bona fórmula per retornar 

a la Indústria un paper rellevant 
en l’economia comarcal, que 

esperem no sigui l’única.
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Pablo Llarena, magistrat instructor 
del TS en el cas contra l’independen-
tisme català, considera que “no era 
la independència la conseqüència 
d’una falta de negociació amb l’Es-
tat, sinó l’objectiu que pretenia as-
solir-se en tot cas;  primàriament, 
mitjançant un acord pactat i, en 
cas contrari, de manera unilateral 
i forçant el Govern a assumir una 
situació de fet.”

Soraya Sáenz de Santamaría, can-
didata a la presidència del Partit Po-
pular,  ha destacat que l’acostament 
proposat dels polítics presos a cen-
tres penitenciaris catalans “és posar 
la guineu a cuidar les gallines, com 
se sol dir en aquesta terra”, tot recor-
dant que “la gestió de les presons a 

Catalunya la té la Generalitat.”

La Sala civil i penal del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
ha acordat no admetre la querella 
per incitació a l’odi que la Fiscalia 
va presentar contra Ferran Civit, 
diputat d’ERC,  per tuits contra po-
licies de l’1-O “no investigar la que-
rella de la Fiscalia ja que, segons el 
Codi Penal, “no qualsevol col·lec-
tiu o grup social de persones pot 
ser víctimes de delictes d’odi, sinó 
només aquells que puguin conside-
rar-se vulnerables.”

La Infanta Cristina, sol·licita a 
l’Audiència de Palma que li “retor-
ni la quantitat de 899.988,50 euros 
que és la diferència entre la quanti-
tat dipositada durant la fase d’ins-
trucció que ascendia a 1.036.938,58 
euros i la quantitat fixada en la sen-
tència del Tribunal -Suprem.” 

José Ignacio Wert, ambaixador 
en Cap de la Delegació Permanent 
d’Espanya davant de l’Organització 
de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics (OCDE), que havia es-
tat nomenat poc després que la seva 
parella, Montserrat Gomendio, ho 

fos com directora general adjunta 
de Educació en aquesta organització 
internacional, ha estat cessat “A pro-
posta del Ministre d’Afers Exteriors, 
prèvia deliberació del Consell de 
Ministres en la seva reunió del dia 
29 de juny de 2018, agraint-li els ser-
veis prestats.” 

Oriol Junqueras, president d’ERC, 
va dir “Cap partit ha donat tant 
per arribar fins aquí. I cap està pa-
gant un preu tan alt. Sentiu-vos-
en orgullosos”. Per continuar “el 
camí de retorn a l’autonomisme 
no passa per la conferència d’ERC 
sinó pels discursos nacionalistes 
excloents”, i va reblar “ERC es va 
haver de carregar tota la feina i la 
responsabilitat a l’esquena al juliol 
per salvar l’1 d’octubre”. 

Marta Pascal, coordinadora general 
del PDECat, va mostrar el seu des-
contentament davant aquestes ma-
nifestacions tot dient “Per la gent 
que va ser apallissada, pels que van 
dormir a les escoles, pels que van 
guardar les urnes, pels que van ex-
posar-se al risc, pels que van lluitar 
per la democràcia... l’1-O és patri-
moni de tots!.”

Línies vermelles

Es parla sovint de les línies vermelles 
que no s’han de creuar mai, és a dir, 
que determinats assumptes cabdals no 
poden ser objecte de debat. El proble-
ma sorgeix quan no hi ha acord sobre 
quines són les línies vermelles que no 
es poden creuar, i immediatament sor-
geixen algunes preguntes. Com fixem 
quins són aquests principis bàsics ina-
movibles? Quines han de ser les línies 
vermelles que no s’han de creuar mai? 
Com podem establir un consens mínim 
sobre aquest tema? Doncs bé, molt em 
temo que en les respostes a aquestes 
preguntes no hi haurà unanimitat. Les 
sensibilitats humanes són molt diver-
gents, i allò que per a uns no s’hauria de 
negociar mai per a altres sí que hauria 
de ser objecte de debat.
Aquesta diversitat potser s’entendrà mi-
llor amb un exemple. Per a molta gent 
el respecte a la vida humana és una de 
les línies vermelles que no s’haurien de 
creuar. Ho comparteixo. Però tots sa-
bem que a la nostra societat ni tan sols 
en la defensa de la vida humana hi ha 
unanimitat, i aquí podem recordar els 
defensors de la pena de mort. Tots te-
nim al cap països democràtics que en la 
seva legislació tenen prevista la pena de 
mort per a determinats delictes. I anant 
una mica més enllà, tots tenim present 
els grups de pressió que defensen, per 
exemple, que la població pugui dispo-
sar d’armes. Aquí em ve al cap la Nati-
onal Rifle Association dels Estats Units, 
amb milions d’associats. Són aquells 
que accepten que en determinats casos 
el ciutadà podrà acabar utilitzant les ar-
mes que la llei l’autoritza a tenir.
Però si ara posem el focus en Catalunya, 
no hauria de ser difícil acordar aspectes 
bàsics menys greus i que ens afecten a 
tots. Per exemple, que si la majoria de 
la societat catalana es vol organitzar 
políticament d’una altra manera, això 
s’hauria de poder debatre lliurement, 
votar-ho i actuar en conseqüència. No 
té cap sentit que l’excusa per no fer la 
consulta sigui l’existència d’una cons-
titució estatal irreformable; no ens en-
ganyem, als efectes pràctics ho és. Una 
constitució redactada fa quatre dècades, 
inspirada pels poders fàctics de l’època 
i amb la majoria dels seus votants cri-
ant malves. En aquests quaranta anys 
la societat ha evolucionat molt, i no té 
cap lògica que hàgim d’acceptar el fet 
de no poder saber oficialment quants 
defensem constituir-nos en un nou 
estat i quants intenten imposar-nos la 
prohibició de saber-ho. En una societat 
democràtica la línia vermella consisteix 
a impedir que se sàpiga què pensen els 
seus membres. Qui s’està saltant la línia 
vermella?

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



A la Cimera del Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU, celebrada 
el passat mes de setembre a Nova 
York, els 193 estats membres, 

diverses ONG, juntament amb ciutadans i 
ciutadanes de tot el món, van adoptar els 
17 Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) amb metes concretes a assolir 
l’any 2030. Aquesta iniciativa és el relleu a 
l’agenda global de l’ONU, aprovada l’any 
2000 amb el nom d’Objectius de Desen-
volupament del Mil·leni, per combatre la 
pobresa en les seves múltiples dimensions.
Els ODS abasten diferents facetes del 
desenvolupament social, la protecció del 
medi ambient i el creixement econòmic. 
Entre les metes establertes destaquen, per 
la seva gran importància, eradicar la po-
bresa i la fam, reduir les desigualtats al 
món (especialment, les de gènere), univer-
salitzar l’accés a l’aigua i l’energia, generar 
oportunitats de desenvolupament mitjan-
çant l’educació inclusiva i el treball digne, i 
combatre el canvi climàtic.
Aquest mes de juny, s’ha celebrat un con-
grés internacional per debatre el paper de 
les defensories del poble en relació als ODS, 
dins del Programa Regional de Apoyo a las 
Defensorías del Pueblo de Iberoamerica 
(PRADPI), a la Universitat d’Alcalà d’He-
nares. En les diferents sessions de treball 
es posà de manifest el destacat paper que 
exerceix aquest col·lectiu envers els 17 ob-
jectius de l’Agenda 2030, des de la defensa 
dels drets humans. Hi eren presents, a més 
dels representants americans, el Defensor 

del Pueblo espanyol, el del Pais Basc i el de 
Canàries, així com una amplia representa-
ció de síndics locals.
Les sindicatures locals de Catalunya hem 
estat presents al congrés mitjançant la in-
tervenció del president del FòrumSD en 
una sessió dedicada a explicar les experièn-
cies i els reptes de les defensories europees, 
especialment en relació amb l’objectiu 11 
dels ODS, que fa referència a l’ombudsman 
i el dret a la ciutat. Si alguna cosa carac-
teritza al síndic local, aquesta és la proxi-
mitat. I si alguna cosa ha posat de manifest 
la globalització és la necessitat d’enfortir 
la dimensió local en tots els plantejaments 

que es facin per abordar les qüestions rela-
cionades amb la sostenibilitat social, medi 
ambiental i econòmica.
Les ciutats i els pobles son l’espai on es con-
creten totes les contradiccions, on s’exer-
ceixen i vulneren els drets, i on es donen 
les condicions per a una democràcia de 
proximitat. Les sindicatures locals som, en 
aquest sentit, institucions capaces de do-
nar resposta al repte que suposa la defensa 
dels drets de proximitat, en un entorn urbà 
amb greus problemes de regressió dels 
drets de les persones, i de convertir-se en 
agents actius en la sensibilització sobre la 
importància dels ODS.  
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ROSA SÀNCHEZ, 
Síndica de Greuges d’Igualada

Els síndics locals i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

#L’enquesta de la setmana

Creus que el nomenament de Marc Castells com a 
president de la Diputació repercutirà posivitament 
a l’Anoia?

 Sí 66%  No 34%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Aquest cap de setmana nou piscines de l’Anoia es “Mullen” per l’es-
clerosi que aquest any dedica el dia a benefici dels infants que pa-
teixen aquesta malaltia.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

AGRAÏMENT
Nicole Besançon

Amb aquesta nota vull donar les gràcies 
a tots els que diumenge passat vau venir 
a caminar en record del Jordi Mateu pels 
voltants de Can Titó, i també a tots els 
que hauríeu volgut fer-ho i que per una 
raó o una altra no ho vau poder fer.
Mentre anàvem baixant, se’m va acu-
dir que tots –tots, grans i petits– éreu 
“Jordis” o “Quimets” com vulgueu… 
M’explico: a tots vosaltres el Jordi us 
ha deixat una marca, una llavor; jo ho 
vaig veure. Tots teniu una cosa d’ell. 
Però “llavor” vol dir créixer, fer-se 
gran i això és feina: plantar, regar, tenir 
cura, treure males herbes i bestioles 
indesitjables, mimar, estimar….
Així que ja ho sabeu: ara us toca a 
vosaltres. Hi ha molts fronts: el país, 
la llengua, la natura, la família, els 
amics, etcètera.
Tots nosaltres, la seva família, us dema-
nem que feu que el Jordi sigui encara 
més gran i més bo, seguint el que us va 
ensenyar.

SATISFET I AGRAÏT
Josep Elias Farré

Amb gran satisfacció llegeixo les cròni-
ques que deixen constància de les victo-
rioses actuacions de diferents atletes del 
C.A. Igualada, que ha estat novament 
guardonat per la Federació, en la Diada 
de l’Atletisme Català.
Sento un satisfactori orgull d’haver for-
mat part de la directiva de dit club que, 
amb total entrega i amb esforç personal, 
forjà els primers encontres federats, que 
donaren peu a la formació dels pioners, 
en cadascuna de les especialitats. Em 
sento orgullós de que aquella llavor que 
plantaren els primers practicants, hagi 
donat els fruits que, amb renovada il.lu-

sió, avui es recullen.
No faré una llista exhaustiva, però sí que 
recordo els Canals, Ribé, Farrés, Mari-
mon, Cornellà, Rosa, López. Elias, ger-
mans Seva, Sabater, Compte, Morales, 
Vives, Torrescasana, Valls, Torner, Ma-
teu, Verdés, Serra, Morera, Ceci, Hurta-
do, Santamaria, Pelfort, Lladó,. Llobet, 
Pujadó, Méndez, Bassas, Clotet, Vilar-
rubias, Cabrerizo, Cartagena, Segurana, 
entre els atletes i directius dels primers 
anys, i les pioneres: Urgell,  Pujabet, Ca-
brerizo, Alonso, Pérez, Toribio, Figueras, 
Trujillo. Ells i elles, i alguns d’altres que 
ara sento no recordar, posaren les pri-
meres pedres de l’atletisme  local. Amb el 
seu esforç,es fonamentà las grandesa que 
ara tenen els colors grog i negre del club, 
que triomfen en moltes pistes i estadis, 
superant marques i conquistant noves 
medalles i trofeus.
Finalment, deixeu que, en nom meu i de 
la família, restem agraïts al Club, per ha-
ver donat el nom del meu germà Lluís, al 
Control de Llançaments. Donem les més 
sinceres gràcies als que van tenir la ini-
ciativa de recordar-lo adequadament, tot 
esperant que el seu nom sigui tot un sím-
bol de superació i un exemple a seguir.

CONSIDERACIONS
34 professors de l’IES Joan      
Mercader

Davant dels fets ocorreguts aquests úl-
tims mesos, que han afectat a la comuni-
tat educativa, els professors sota signants, 
de l’INS Joan Mercader d’Igualada, vo-
lem fer les consideracions següents:
1.- Recordar que la institució educativa 
té uns procediments propis per resol-
dre aquests tipus de situacions. Si hi ha 
queixes de l’alumnat o les seves famílies, 
el Departament d’Ensenyament té regu-
lat un procediment per a investigar i per 
adoptar les mesures que calguin per re-
dreçar la situació si és el cas.

2.- Que l’administració educativa no 
pot fer deixadesa de les seves funcions. 
Ha de protegir els drets dels alumnes i 
també vetllar pel respecte dels drets dels 
docents. Art. 104.1 de la LOMCE: “ velar 
por que el profesorado reciba el trato, la 
consideración y el respeto que le corres-
ponde de acuerdo con la importancia 
social de la tarea que desempeñen”.
3.- Cal respecte a la lliberta acadèmica, 
és a dir, a la llibertat d’ensenyament i co-
municació d’idees per part dels docents. 
No hi estan excloses aquelles idees que 
són inconvenients a grups polítics o a 
les autoritats. La llibertat de càtedra 
(inclosa en la llibertat acadèmica) esta 
protegida per la CE (art. 20.1) i per la 
llei d’educació catalana. Aquesta lliber-
tat de càtedra va ser atribuïda a tots els 
docents, de tots els nivells educatius 
per la sentència del TC 5/1981, de 13 
de febrer.
Per tot això pensem:
1.- Que el marc educatiu i les normes 
que el regulen són, d’entrada, el lloc adi-
ent per resoldre els conflictes que es pro-
dueixen dins el seu àmbit.
2.- Que l’administració educativa ha de 
complir el mandat de la llei per igual 
amb alumnes i docents. I protegir-los 
per igual (ús d’imatges, judicis de valor...)
3.- Que l’administració en general i l’edu-
cativa en particular haurien de respectar 
escrupolosament la llibertat acadèmi-
ca dels docents, que va més enllà de la 
transmissió de coneixements en incloure 
també la preparació per a la ciutadania 
activa dels alumnes. Com diu la sentèn-
cia del TC 5/1981: es tracta, doncs, d’una 
llibertat  “enfront dels poders públics, el 
contingut de la qual està necessàriament 
modulat per les característiques pròpies 
del lloc de treball docent o ‘càtedra’, l’ocu-
pació de la qual atorga el títol per a l’exer-
cici d’aquesta llibertat “ (FJ9). 
I en conseqüència:
Donem el nostre suport als docents 

afectats, la nostra oposició a fer escarni 
públic, menys encara abans de qualsevol 
resolució del Departament.

CONTRACTE ÚNIC, 
UNA PROPOSTA INAC-
CEPTABLE
Marc Faustino, assessor laboral i 
membre de la Intersindical-CSC

La proposta de contracte únic, sense 
indemnització per acomiadament, sen-
se quotes de seguretat social i fons de 
capitalització individual en mans de la 
banca privada és una regressió més dels 
drets de la classe treballadora.
La classe treballadora som víctimes de 
la manca de polítiques públiques (edu-
catives, d’ocupació, etc.) i de la definició 
d’un model de producció de baix valor i 
d’ús fraudulent del factor treball.
Implantar el model nòrdic de flexisegu-
retat sense un Estat que ho garanteixi 
i sense un empresariat seriós que ho 
apliqui és inviable tant a l’Estat espanyol 
com a la República Catalana.
La Intersindical-CSC defensem una 
cultura democràtica del treball que re-
conegui la capacitat de negociació de 
les condicions de treball dins de les em-
preses.
Un model actiu d’intercanvi d’infor-
mació que elimini les imposicions 
unilaterals de condicions de treball 
que ataquen la seguretat de fer una 
feina de qualitat.
La classe treballadora està més ne-
cessitada de respecte que de menjar. 
Que la participació democràtica no 
desaparegui quan entres per la porta 
de la empresa i que l’acció col·lecti-
va sigui garantia de drets.
El contracte indefinit a jornada 
completa amb funcions professio-
nals ben definides i sense riscos la-
borals sempre serà l’object
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En una República, el 
cap de l’estat no co-
bra comissions per la 
compra de petroli, ni 

per la venda d’armes.
En una República, l’esposa del 
Cap d’Estat no es fa una fortu-

na de 10 milions d’euros en dos anys.
En una República, són els ciutadans els que ele-
geixen el Cap de l’Estat i no un militar dictador 
assassí i genocida.
En una República no hi ha presos polítics.
En una República el cunyat del Rei no rep trac-
te de favor perquè en una República no hi ha 
Rei.
En una República, l’Estat protegeix el conjunt 
dels ciutadans i no només una minoria que, fet 
i fet, no necessita cap ajuda.
En una República, tots els ciutadans som iguals 
davant la llei.
En una República, cap ciutadà es perseguit po-
licial o judicialment per les seves idees.
En una República, la Constitució és una garan-
tia de drets ciutadans i no un llistat d’obligaci-
ons i prohibicions.
En una República, els ciutadans de tot el terri-
tori tenen els mateixos drets i no hi ha cultures 
perseguides.

En una República només hi ha ciutadans i no 
súbdits.
En una República, el pressupost del Cap d’Estat 
és públic i transparent.
En una República la llei protegeix els drets de 
TOTS els ciutadans.
En una República, una manada de violadors 
condemnats no està en llibertat i, encara 
menys, poden renovar el passaport.
En una República hi ha separació de poders.
En una República, no hi ha exministres d’Hi-
senda que deguin dos milions d’euros al fisc.
En una República les forces de seguretat no 
agredeixen a pacífics ciutadans quan fan cua 
per votar.
En una República els ciutadans són consultats 
periòdicament sobre els temes importants.
Per això i centenars de motius més, els cata-
lans l’u d’octubre del 2017 vàrem votar que 
volem una República independent i el Parla-
ment la va proclamar el dia 27 del mateix any.
Com a ciutadà de Catalunya, i votant de l’u 
d’octubre, no penso renunciar mai a la Re-
pública. 

En una República,
 la Constitució és una garantia de 
drets ciutadans i no un llistat de 

obligacions i prohibicions.

JOSEP ORIOL JORBA I COSTA

En una república
Plàtan madur de pela fosca

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Per això i centenars de motius més, 
els catalans l’u d’octubre del 2017 

vàrem votar que volem una
 República  independent

Sense cap mena de dubte 
aquest títol és el més poc en-
tenedor i rar de tots els en-
capçalaments d’articles que 

hi publicat. Confio que un cop ha-
gueu llegit el present escrit li trobeu 
la gràcia. 

Triar la millor dieta, el millor menú o el millor aliment 
que ens posem a la boca és, en el moment present i, 
concretament, pels que tenim el privilegi de tenir uns 
ingressos regulars i viure al món anomenat Primer 
Món, tot un art. Hem d’escollir tant lo relacionat amb 
el règim alimentari com els costos que representa per 
a l’economia domèstica. Alimentar-nos bé implica 
menjar segons criteris on la salut esdevé la premissa 
fonamental restringint, ipso facto, els aliments no re-
comanats. La postura antagònica, en canvi, supedita 
l’alimentació als sentits. Quan una persona es preocupa 
per la seva salut recerca una dieta variada posant espe-
cial relleu en el menjar fresc; contràriament el que no 
presta atenció als efectes directes que representa l’ali-
mentació sobre la salut, només es fixa en lo gustatiu i 
visual, és a dir, en lo que té bon sabor i entra pels ulls 
sense pensar més; aquesta és sense cap mena de dubte 
una alimentació que posa per davant de la salut el plaer 
gastronòmic. Tanmateix cal dir que menjar sa no està 
en contradicció, en absolut, com pensen alguns, amb el 
fet de menjar i llepar-se els dits. 
Fa uns dies vaig anar a una fruiteria; entre el que vaig 
comprar hi havia uns plàtans madurs, tant que crida-
ven l’atenció per la seva pela tacada i fosca. Quan vaig 
anar a pagar la meva sorpresa va ser que la caixera em 
va dir que no me’ls cobrava. La meva reflexió automà-
tica em va portar al pensament que acabava de fer una 
bona compra; per dos motius: un per què vaig comprar 
uns plàtans madurs i saludables (els experts en nutri-
ció diuen que els de pela fosca tenen uns ingredients 
més saludables que els que no la tenen) i dos per que 
els vaig adquirit a cost zero.  Més que mai discernir bé 
els factors que intervenen en l’elecció de la cistella de 
la compra és fonamental: aliments frescos, aliments 
compatibles, dieta equilibrada, tolerància alimentària, 
comprar al millor preu i un llarg etcètera.
Quedo bocabadat al veure i comprovar com tantíssima 
gent es deixa portar pels factors aparença, gust i preu 
barat a la hora de escollir els seus aliments sense pon-

derar els aspectes dietètics. Però la sorpresa se’m con-
verteix en preocupació al saber que hi ha un percen-
tatge innombrable de persones que no poden adquirir 
lo veritablement saludable; tals persones no ho fan per 
caprici sinó per necessitat; es tracte d’un segment de-
mogràfic constituït per la gent que, per raons econò-
miques, es veu abocada a adquirir menjar de molt baix 
preu i d’ínfima qualitat com son, per exemple, els pro-
ductes refinats, les conserves, la pastisseria industrial o 
els fast food. Uns i altres, els que no tenen en comp-
ta que una bona i correcte alimentació és fonamental 
per a la salut i els que no li poden donar el paper que 
pertoca per manca de recursos dineraris suficients, a 
banda de ingerir productes no recomanables com les 
margarines, el pa industrialitzat, les carns vermelles i 
de porc o els aliments en conserves fan servir per a cui-
nar, productes altament acidificants (causa de acidosis 
a la sang i també de hipoxia dos factors coadjuvants de 
desenvolupament tumoral) com la sal refinada, el su-
cre refinat o la farina refinada. Àdhuc i per acabar-ho 
d’adobar molta gent afegeix a la perniciosa dieta hàbits 
tòxics com el consum de tabac o l’alcohol; el resultat te 
fàcil pronòstic: tenim una societat malalta. Deixar-se 
endur pel sabor o pels colors sense pensar ni un mo-
ment que una incorrecte i inadequada dieta condueix 
indefectiblement a un estat de manca de plena salut, és 
de una irresponsabilitat omnímoda.
La major part de les malalties relacionades amb el me-
tabolisme es poden prevenir i eliminar d’arrel a través 
de una dieta equilibrada i integral. Però l’administració 
no hi fa res per a reconduir aquesta realitat; ans deixa 
via lliure a les farmacèutiques per a que ho solucionin 
amb producte químic. La societat actual, marginant 
qualsevol plantejament ètic, permet que l’industria 
alimentaria i la industria farmacèutica vagin de bracet 
com si de una sola entitat es tractés; la una introdueix 
la malaltia a través del mals hàbits i l’altre hi posa cura 
esgavellant altres parts del organisme.
No tots els problemes de salut, posem el cas de la ten-
sió arterial desmarxada o el colesterol a nivells preocu-
pants, per citar-ne només dos, es poden eradicar mit-
jançant una bona alimentació ja que hi ha altres factors 
com els hereditaris que tenen molta rellevància; però lo 
cert i comprovat és que un gran nombre de casos es po-
drien prevenir i regular prestant una adequada atenció 
a lo que mengem. 
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I si poguessis 
començar 
de nou?
Resignar-se o continuar endavant. Quedar-te 
com estàs o renovar-te i tornar amb més energia. 
Avui Gas Natural Fenosa reneix amb més 
energia que mai. Com una nova companyia. 
Més flexible, més àgil i més propera.

Avui Gas Natural Fenosa 
és Naturgy.

ACPC_LA_Veu_Anoia_(250x370).indd   1 22/6/18   15:10
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El projecte contempla 
una rotonda el doble 
de gran a l’altura del 
carrer Lleida, una de 
nova davant el carrer 

Sant Josep, i una 
àmplia vorera entre els 

dos carrers

Vista general del projecte de millora a l’av. Catalunya.

L’Ajuntament ja té en exposició la millora de l’avinguda 
Catalunya a l’entorn del futur hipermercat Bon Preu
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament ja té en 
fase d’exposició pública 
l’aprovació inicial del 

projecte d’urbanització fruit 
de la modificació puntual del 
Pla General a la part est de l’illa 
que afronta amb les avingudes 
del Mestre Montaner i de Bar-
celona i el carrer de Lleida, és a 
dir, el conjunt de millores que 
finançara el Grup Bon Preu a 
canvi de la requalificació que 
s’ha fet a la parcel·la de l’anti-
ga Vives Vidal SA on s’encabirà 
un nou hipermercat de la mar-
ca Esclat Bon Preu. El conjunt 
de millores suposarà una in-
versió d’1,8 milions d’euros, i 
les obres podrien començar el 
proper mes de setembre.
També existeix en exposició 
pública el projecte de reparce-
l·lació de la zona, on hi figura 
la creació d’una nova parcel·la 
després de l’adquisició per part 
de Bon Preu de l’antiga fàbri-
ca Colom Bisbal, les cessions 
públiques de voreres i eixam-
plament de carrers, i també la 
cessió de la tercera planta de 
l’edifici de l’antiga Vives Vi-
dal a l’Ajuntament, on hi farà 
un centre tecnològic vinculat 
al sector tèxtil. Es tracta de la 
torre que és just al xamfrà del 
carrer Lleida amb l’avinguda 
Barcelona.
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana de l’Ajuntament, Jor-
di Pont, ha explicat a La Veu 
que el projecte d’urbanització 
“correspon al que el promotor 
està obligat a fer en funció de 
la modificació del Pla General 
que permetrà la construcció de 
la zona comercial”. 
El projecte contempla la re-
construcció de la rotonda del 
carrer Lleida amb l’avinguda 
Catalunya, que serà pràcti-
ament el doble de gran que 
l’actual, i una altra a l’altura 
del carrer Sant Josep, una mica 
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més petita. També s’eixampla 
la vorera entre els carrers Sant 
Josep i Lleida, i la nova secció 
de l’avinguda Catalunya, que 
tindrà, com ara, dos carrils per 
cada sentit de circulació però 
amb una mitjana a la part  cen-
tral.
També es pot observar en 
el projecte una clara millo-
ra del “carrer” que ara mateix 
connecta l’avinguda Mestre 
Montaner amb l’avinguda Bar-
celona, entre el Caprabo i l’aca-
dèmia Igualada amb l’antiga 
Colom Bisbal i Vivesa. Aquesta 
via passarà a tenir dos carrils. 
Tot aquest projecte té caràc-
ter de públic, i podria estar en 
marxa la propera tardor. Altra 
cosa és el projecte privat, és a 
dir, el del futur hipermercat. 
Pont explica que “el projecte 
no s’ha presentat, únicament 
el que hi ha és una llicència de 
retirada d’elements interiors 
de l’edifici que no s’enderroca-
rà”. Posteriorment s’atorgaran 
llicències per a enderrocar els 
edificis baixos de l’antiga fàbri-
ca de Vivesa, i el de la Colom 
Bisbal, i, finalment, una altra 
de construcció del nou espai 
i d’adequació de les naus que 
quedaran intactes.
El projecte que és en exposició 
pública permet veure un esboç 
de com serà el futur hipermer-
cat de Bon Preu Esclat, tot i que 
no té per què coincidir amb el 
projecte oficial. S’observa un 
enorme aparcament en super-
fície, en l’espai que ocupava 

entrada pàrquing 
soterrani

L’esboç del futur hiper-
mercat Bon Preu Esclat, 
que tindrà 4.000 metres 
quadrats de superfície, 
deixa veure un ampli 

pàrquing en superfície, 
un altre de soterrani, i 
una gasolinera a l’es-
pai de l’antiga fàbrica 

Colom Bisbal

la fàbrica de Vivesa, tot i que 
també tindrà una planta idèn-
tica soterrada, amb entrada des 
de l’avinguda Catalunya. L’espai 
de l’antiga Colom Bisbal serà 
ocupat per la gasolinera, amb 
sis sortidors i dos rentadors, 
mentre que apareixen dues 
construccions noves d’edifici 
paral·leles al “carrer” que se-
para la parcel·la del Caprabo i 
l’Acadèmia Igualada. 
Finalment, l’hipermercat en sí 
ocupa l’edifici noble de l’anti-
ga Vivesa, així com la torre de 

xamfrà de les avingudes Lleida 
i Barcelona. La xifra prevista 
d’inversió que es va fer pública 
en anunciar el grup Bon Preu 
el seu projecte d’Igualada era 
de 13 milions d’euros, però 
fonts municipals asseguren 
que la xifra serà significativa-
ment més important. 
De tota manera, és segur que 
serà la més alta feta mai per 
una empresa privada a la ciu-
tat. No és previst que les obres 
comencin fins la primavera de 
l’any 2019.

Les obres d’adequació de l’exterior del recinte 
podrien iniciar-se després de l’estiu.
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21/07- 22:30h
VECIANA. Pareres

LA FOLIE

20/07- 22:30h
VECIANA. Pareres

TOSSUDAMENT LLACH
AMB BETH RODERGAS, ELENA GADEL 
I LA SIMFÒNICA DE COBLA I CORDA
DE CATALUNYA

27/07- 22:30h
CALAF. Les Eres del Tardà

XARIM ARESTÉ

13/07 - 22:30h
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Sta. Maria del Priorat

ANDREA 
MOTIS
JOAN CHAMORRO 
I JOSEP TRAVER

28/07- 22:30h
CALAF. Les Eres del Tardà

ELS AMICS DE LES ARTS

14/07- 22:30h
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

Sta. Maria del Priorat

MARIA ARNAL
I MARCEL BAGÉS

PARTICIPA 
AL CONCURS!

Envia un correu electrònic a festivalsaltasegarra@gmail.com 
amb les teves dades i entraràs al nostre sorteig d’entrades dobles 
per als Festivals Alta Segarra. REF. Sorteig LA VEU

INFORMACIÓ, VENDA ENTRADES 
I ABONAMENTS:

www.tictactiquet.com
www.festivalsaltasegarra.cat

@FestivalsAS

ORGANITZA

EL CELLER DEL FESTIVAL

AMB EL SUPORT DE

MITJANS OFICIALS DEL FESTIVAL
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L’ambiciós projecte 
començarà amb el 

recanvi de tot 
l’enllumenat públic, 

una nova senyalització, 
i en profunds canvis 

als carrers Alemanya i 
Gran Bretanya

Joan Mateu, Marc Castells i Jordi Pont, durant la presentació del projecte.

Ajuntament i Diputació invertiran 2 milions d’euros en 
modernitzar el polígon industrial de les Comes
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

H a arribat el moment 
del polígon indus-
trial de les Comes. 

Aquest espai de la ciutat, creat 
el 1980, amb una superfície de 
110 hectàrees i el 88% d’ocu-
pació (350 empreses i 4.000 
treballadors), mai ha tingut 
una actuació prou potent per 
adequar-lo als estàndards del 
segle XXI. Objecte de quei-
xes  constants d’usuaris i pro-
pietaris, la zona industrial 
més nova de la ciutat, i que 
ja compta amb quasi 40 anys 
d’existència, viurà en els pro-
pers dos anys un rentat de cara 
espectacular. Ho farà possible 
un projecte, molt ambiciós, 
amb una inversió de dos mili-
ons a càrrec de l’Ajuntament i 
la Diputació.

Castells: “Li feia falta una 
actuació profunda”
L’alcalde i president de la Di-
putació de Barcelona, Marc 
Castells, explicava dimecres 
durant la presentació del pro-
jecte que “l’estudi que s’ha fet 
ha rebut la segona millor nota 
de tots els que s’han presentat 
per millorar els polígons in-
dustrials de la demarcació de 
Barcelona”, juntament amb els 
presentats per Mataró, Saba-
dell, Rubí i Berga, i reconeixia 
que “a les Comes li feia falta 
una actuació profunda, i per 
això es va fer un Pla Director”. 
L’esmentada inversió de 2 mi-
lions d’euros serà per a uns 
treballs que s’allargaran en 
els propers dos anys, si bé el 
projecte complet costarà 7,2 
milions i afecta tota la zona 
industrial. L’Ajuntament hi afe-
girà gairebé 250.000 euros més 
per a fer possibles, de manera 
immediata, el conjunt d’actua-
cions previstes en la Fase 1 del 

projecte. Les fases posteriors 
estan valorades en conjunt en 
5’2 milions d’euros i s’abordari-
en més enllà de l’any 2020.

Joan Mateu: “El polígon 
estava deixat”
El president de l’Associació 
d’Empreses del Polígon Indus-
trial de Les Comes (AEPIC), 
Joan Mateu, mostrava la seva 
satisfacció. “Estem molt  con-
tents”, assegurava, “perquè el 
polígon estava deixat, en 40 
anys només s’hi han fet pegats, 
i donava molt mala imatge. 
La ciutat havia acabat encer-
clant-nos, però ara l’Ajunta-
ment ens ha escoltat i valorat. 
Realment la millora serà molt 
important”.

Il·luminació led i millor 
senyalització
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, apuntava 
que “el primer que farem serà 
substituir la llum en 358 fanals, 
per il·luminació led, que és 
millor, a més de canvis de se-
nyalització. Així, els vianants o 
conductors podran saber, com 
passa a l’Eixample de Barcelo-
na, quin és el nom del carrer 
per on es circula, però també 
el nom del carrer que hi ha en 
el proper xamfrà, i els números 
de les finques segons sigui a la 
dreta o a l’esquerra. Serà molt 
més fàcil orientar-se al polí-

gon”.
A més, en la primera fase es 
procedirà a actuar directament 
en els carrers Alemanya i Gran 
Bretanya, des de l’avinguda 
Països Catalans fins al carrer 
França, que passaran a ser d’un 
sol sentit de circulació. “El pa-
viment serà completament nou 
i s’actuarà també a les voreres, 
de manera que el carril bici 
serà al costat de la calçada, i la 
vorera per a vianants, al costat 
de les empreses”. També es re-
forçarà la seguretat dels passos 
de vianants. 
En aquests dos carrers, dels 
més transitats del polígon, es 
reordenaran doncs les voreres, 
pavimentant les franges para-
l·leles a les façanes i ordenant 
l’arbrat en escocells, adaptant 
les voreres a la normativa ac-
tual i encabint-hi un carril bici 
bidireccional. També es refor-

mularà l’estacionament a la cal-
çada, creant una nova franja en 
semibateria invertida que, un 
cop s’implanti a tot el polígon, 
n’incrementarà la capacitat en 
un 56%. Bona part d’aquestes 
places, però, ja apareixeran en 
aquests dos carrers, aprofitant 
l’espai alliberat per un dels dos 
sentits de circulació. Les millo-
res de mobilitat en la resta de 
carrers es farien efectives en les 
fases posteriors.

30 milions de la Diputació
per als polígons
La Diputació de Barcelona, a 
través de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic Local, ha 
posat en marxa un Pla de Mo-
dernització de Polígons, dotat 
amb 30 milions d’euros.
Aquest pla va partir d’una 
anàlisi acurada de la situació 
actual: la demarcació de Bar-
celona compta en l’actualitat 
amb més de 1.000 polígons 
censats. Més de la meitat (60%) 
ocupen menys de 10 hectàrees, 
tot i que la superfície mitjana 
és de 19,2 ha. S’estima que el 
40% de tota aquesta superfície 
industrial està sense activitat 
econòmica i que el 48% dels 
polígons i el 58% de les naus 
són anteriors a 1978, amb els 

Els carrers Alemanya i 
Gran Bretanya 

passaran a tenir un sol 
sentit de circulació, i 
s’hi guanyaran places 

d’aparcament 
en bateria

dèficits importants que com-
porten aquests quasi 40 anys 
d’antiguitat. Unes mancances 
que se centren principalment 
en manteniment i conserva-
ció, subministraments bàsics, 
mobilitat, seguretat, serveis a 
les empreses i persones i tele-
comunicacions.
En els darrers trenta anys, les 
necessitats dels polígons han 
canviat: s’hi ubiquen serveis, 
necessiten fibra òptica i la mo-
bilitat sostenible i la indústria 
4.0 ja són una realitat. Així 
doncs, amb l’objectiu d’incre-
mentar la competitivitat de 
fins a 6.000 empreses i 120.000 
treballadors, el pla preveu mi-
llorar aquests camps i potenci-
ar la col·laboració publicopri-
vada, buscant també aliances 
amb el món local i empresarial, 
perquè aquest últim tingui un 
paper protagonista i aposti per 
la transformació integral.

Secció de planta de com quedaran els carrers. Petromiralles

Nou model de senyalització.



BSTIM ha estat present a la recent 080 Barcelona Fashion.

L’Ajuntament reconeix el treball de
l’exregidora i consellera Àngels Chacón
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada el divendres, 29 

de juny, l’acte de comiat de 
l’exregidora del govern muni-
cipal, Àngels Chacón, actual-
ment consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generali-
tat de Catalunya.  Chacón ha 
signat el Llibre d’Honor de la 
ciutat en la que ha estat la seva 
primera visita a l’Ajuntament 
com a consellera i, posterior-
ment, ha rebut la medalla cor-
porativa que es lliura a tots els 
exregidors municipals un cop 
deixen el seu càrrec. 
A aquest acte hi han assistit 
l’alcalde, Marc Castells, regi-
dors de la corporació i repre-

sentants del teixit socioeconò-
mic i universitari de la capital 
de l’Anoia. En els seus set anys 
com a regidora formant part 
del govern municipal, Chacón 

va assumir principalment les 
responsabilitats de Dinamit-
zació Econòmica, Coneixe-
ment, Interior i Internaciona-
lització.  

La fira tèxtil BSTIM obre període 
d’inscripcions per a expositors
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’organització de la fira 
BSTIM ha començat 
ja a rebre sol·licituds 

d’empreses tèxtils per exposar 
a la propera edició que se ce-
lebrarà a Igualada els dis 6 i 7 
de març de 2019. El període 
d’inscripcions comença ara i 
s’allargarà durant uns mesos 
fins a cobrir la totalitat de les 
places disponibles per a expo-
sitors, que en la propera edició 
seran més de seixanta gràcies 
a l’ampliació de l’espai del re-
cinte de l’Escorxador destinat 
a exposició.
Els organitzadors de la fira 
tèxtil BSTIM -Fira d’Iguala-
da i l’agrupació tèxtil FAGEPI 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada- volen obrir la fira 
no només al fabricant de gè-
nere de punt sinó a totes aque-
lles empreses que ofereixen 
solucions per a la producció 
tèxtil arreu de l’Estat. Amb 
l’objectiu d’aconseguir reunir 
més expositors i visitants que 
mai, la fira ha arrencat una 
campanya promocional amb 

presència a la passarel·la 080 
Barcelona Fashion que s’ha 
celebrat aquesta setmana al 
recinte modernista Sant Pau 
de Barcelona.
La darrera edició de BSTIM, 
que va tenir lloc el passat 
mes de febrer de 2017, va re-
unir a Igualada una seixante-
na d’expositors i 1.400 visi-
tants, una xifra similar a les 

dues edicions anteriors. Els 
expositors eren principal-
ment tallers que fabriquen 
peces acabades de confecció 
i gènere de punt, i els visi-
tants majoritàriament res-
ponsables de compres, dis-
senyadors i distribuïdors de 
marques de moda europees 
interessats en trobar proveï-
dors de proximitat. 

ES NECESSITA GENT PER PORTAR 
EL CAFÈ DEL POBLE DE MONTMANEU

Molt bones condicions

Interessats trucar al tel. 93 809 20 10 
o per E-mail montmaneu@diba.cat

LLETRADA
SÍLVIA PIQUÉ

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 93 803 49 36
 698 087 102

c/Castellfollit, 3 Igualada
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Institut Pere Vives Vich.

Uns 25 estudiants igualadins, sense 
plaça de batxillerat públic
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A cabada l’assignació 
de places de batxille-
rat a Igualada, la sor-

presa ha estat majúscula per a 
25 joves igualadins en veure 
com no tenien plaça en cap 
dels tres instituts que oferei-
xen places públiques d’aquests 
estudis a la ciutat: Pere Vives, 
Mercader i Milà i Fontanals. 
Totes les línies existents estan 
saturades, quelcom que ja es 
va viure en el curs passat.

Solució assegurada
La situació ha provocat la lò-
gica queixa de les famílies 
afectades, que s’han posat en  
contacte amb l’Ajuntament i 
els Serveis Territorials d’En-
senyament de la Generalitat, 
ubicats a Manresa. Tot i que es 
tracta d’estudis no obligatoris, 
de manera que no necessà-
riament les places públiques 
han d’estar garantides per a 
tothom, la regidora d’Ense-
nyament d’Igualada, Patrícia 
Illa, ha explicat que “des de la 
Generalitat ens asseguren que 
aquesta situació es resoldrà, 
ja sigui incrementant la ràtio 
d’alumnes als tres centres, o 
bé assignant una línia més en 
algun d’aquests”. Illa recorda 
que “aquesta no és una com-
petència municipal, nosaltres 
només podem vetllar i pressi-
onar perquè es resolgui, però 
la decisió correspon a la Ge-
neralitat”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat ha re-
but el reconeixement 
de la Comissió Eu-

ropea als Premis d’Excel·lèn-
cia en Seguretat Viària 2018 
(Excellence in Road Safety 
Awards), organitzats per la 
institució a Brussel·les. L’em-
presa ha estat guardonada 
amb el Premi d’Excel·lència 
en Seguretat Viària (Excellen-
ce in Road Safety) dins la ca-
tegoria de grans empreses per 
les seves accions de prevenció 
d’accidents de trànsit.
El compromís d’Aigua de Ri-
gat amb els sistemes de gestió 
de la seguretat i salut laboral, 
específicament en aquest cas 
amb la seguretat viària, l’han 
fet mereixedora del guardó. 
La companyia ha implantat les 
mesures pertinents per obte-
nir la certificació ISO-39001 
de Sistemes de Gestió de la 
Seguretat Viària, d’aplicació 
tant per a entitats públiques 

Criteris d’admissió
Recordem que per preinscriu-
re’s al batxillerat en un centre 
determinat tenen preferència 
els alumnes que procedeixen 
dels centres i ensenyaments 
que hi són adscrits, excep-
te per la modalitat d’arts. En 
aquest cas no s’ha de presentar 
cap document acreditatiu.
També existeixen “criteris ge-
nerals”, com els germans es-
colaritzats al centre  o pares o 
tutors legals que hi treballen; 
proximitat del domicili ha-
bitual de l’alumne al centre o 
proximitat del lloc de treball 
dels pares; renda anual de la 
unitat familiar en el cas que el 
pare, la mare, el tutor o tutora 
siguin beneficiaris de l’ajut de 
la renda mínima d’inserció; 
discapacitat (igual o superior 
al 33%) de l’alumne, germans 
o pares; i, finalment, l’expedi-
ent acadèmic.

Entre els criteris d’admissió 
“complementaris” figuren que 
l’alumne formi part d’una fa-
mília nombrosa o monopa-
rental; que tingui una malaltia 
crònica que afecti el seu sis-
tema digestiu, endocrí o me-
tabòlic, inclosos els celíacs; o 
que els pares o germans hagin 
estudiat en el mateix centre es-
tudis obligatoris o FP de grau 
mitjà.
Tot i  complir els requisits, es 
pot donar el cas, com succeeix 
ara a Igualada, que els Serveis 
Territorials no hagin previst 
amb cura quantes places se-
ran necessàries per accedir 
als estudis en el curs següent. 
Recordem també que als Insti-
tut d’Igualada també hi tenen 
dret a estudiar alumnes de 
poblacions properes que no 
compten amb instituts. És el 
cas de Carme, Orpí, Miralles, 
Tous, Jorba, Òdena, Copons o 
Castellollí, per exemple.

La UE reconeix Aigua 
de Rigat per les seves 
mesures en seguretat

com privades que interactuen 
amb el sistema viari. Es tracta 
d’una certificació que ajuda a 
les organitzacions a reduir la 
incidència i risc de les morts i 
ferides greus per accidents de 
trànsit.
A més, ha creat un sistema 
intern de gestió de seguretat 
viària que manté al dia als 
treballadors sobre revisions 
mèdiques, formacions pen-
dents o cites de manteniment 
de vehicles. També imparteix 
cursos de conducció pràc-
tics i teòrics segons el lloc de 
treball, llença campanyes de 
conscienciació i coopera amb 
els municipis i altres entitats 
per enfortir la seguretat viària 
de l’Anoia.
L’acte d’entrega de Premis va 
tenir lloc dimarts, 26 de juny i 
va comptar amb la comissària 
europea de transports, Violeta 
Bulc. David Gall, gerent d’Ai-
gua de Rigat, va ser l’encarre-
gat de recollir el premi en nom 
de la companyia.

Aigua és Vida insisteix en 
els sobresous de regidors
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat Aigua és Vida 
ha denunciat “joc brut” 
arran d’una informació 

publicada al setmanari la Di-
recta el 27 de juny en la que 
es revela que l’entitat ha tingut 
agents d’investigació privada 
infiltrats a Barcelona, on la ir-
regularitat respecte el servei de 
l’aigua municipal és molt si-
milar al d’Igualada, i l’empresa 
subministradora (Agbar) és la 
mateixa.
L’entitat recorda que “Aigua de 
Rigat és una filial d’Agbar, i el 
servei es presta sense contrac-
te i continuem esperant que es 
regularitzi”. En aquesta línia, 

l’entitat creu que “els regidors 
del govern de l’Ajuntament 
d’Igualada que formen part del 
consell d’administració d’Aigua 
de Rigat haurien de deixar de 
cobrar els sobresous pagats per 
Agbar com a senyal que la mul-
tinacional no està interferint 
en el procés de regularització 
del servei d’aigua a Igualada”. 
Aigua és vida Anoia critica que 
“tant les campanyes de patro-
cini arreu dels municipis de 
Catalunya on el servei és ges-
tionat per Agbar, com ara els 
espies contractats, són accions 
de la multinacional Agbar da-
vant la tendència ciutadana de 
caminar cap a la gestió pública 
del servei d’aigua”.  

Cobertes les inscripcions per al Llaç 
Groc Humà del 15 de juliol
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
tancat el període 
d’inscripcions per a 

la iniciativa “Revoltats”, que 
pretén construir el proper diu-
menge 15 de juliol el llaç groc 
humà més gran del món a la 
plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Fonts de l’organització 
han explicat que finalment s’ha 
cobert el nombre de persones 
necessàries per poder garantir 
l’èxit de l’esdeveniment, que es 
calculen en unes dues mil. 
Aquest cap de setmana els 
participants rebran per correu 
electrònic indicacions per a re-
collir les gorres i samarretes un 
dia de la setmana vinent, així 
com el lloc exacte i l’accés per 

al dia de l’acte. 
L’acte, que vol ser una jornada 
festiva i reivindicativa, se cele-
brarà el diumenge 15 de juliol, 
al matí, a la plaça de l’Ajunta-

ment d’Igualada. Els organit-
zadors volen repetir l’èxit de la 
gran estelada humana, que es 
va fer fa cinc anys, creant ara 
un enorme llaç groc.
La meitat de l’import de la ins-
cripció es destinarà a  l’Associ-
ació Catalana pels Drets Civils. 
Amb el lema “Revoltats”, els 
impulsors d’aquesta iniciativa 
reivindiquen l’esperit de la mo-
bilització social de l’1-O per 
transmetre el seu suport als 
presos i exiliats polítics.  Di-
versos fotògrafs professionals 
captaran imatges de la cons-
trucció del llaç groc humà amb 
les quals s’editarà un vídeo que 
els impulsors de la iniciativa 
pretenen que sigui tan viral 
com el de l’Estelada Humana i 
arribi arreu del món.

Xavier Sala i Martín, amb la 
samarreta de l’event.



Demà dissabte, concentració de cotxes clàssics a la Rambla.

En marxa la Festa de Sant Cristòfol
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REDACCIÓ / LA VEU 

A hir, durant la tarda 
de dijous, es va ce-
lebrar el primer acte 

de les festes de Sant Cristòfol, 
el canvi de bandera. L’inici va 
tenir lloc en el taller Odenau-
to d’Igualada, presidit per una 
rua de cotxes encapçalada per 
l’antic banderer amb la míti-
ca bandera. Aquesta cercavila 
va finalitzar en arribar al ta-
ller Fermí Valls situat també 
aquest en el polígon, on el nou 
banderer va obsequiar tots els 
assistents amb un pica pica. 
Les festes han començat en 
bon peu, ja que, l’acte va con-
centrar força públic.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Audiència Nacional ha 
dictat sentència pel cas 
Pretòria, una trama de 

corrupció urbanística al lito-
ral català que involucrava di-
versos ajuntaments i diversos 
càrrecs i ex càrrecs de partits i 
empresaris. Entre les persones 
condemnades, un igualadí, 
l’empresari Josep Singla.
Josep Singla, un igualadí de 71 
anys, figura entre els condem-
nats per part de l’Audiència 
Nacional en el cas Pretòria. 
Es tracta d’una trama de cor-
rupció urbanística, amb tràfic 
d’influències i blanqueig de 
capitals, en el que hi figuraven 
11 persones. 
Entre aquests, dos ex conse-
llers de l’etapa de Jordi Pujol 
-Macià Alavedra i Lluís Pre-
nafeta- i càrrecs socialistes 
com Luis García i Bartomeu 
Muñoz, alcalde de Santa Co-
loma de Gramenet. Singla ha 
estat condemnat a un any i 
10 mesos de presó i 2,1 mi-
lions d’euros de multa per la 
seva participació en una de 
les trames del cas, l’Operació 
Pallaresa.
Consistia en una operació ur-
banística aprovada pel consis-

Benediccions a 
Igualada i Comarca
En ocasió de la festivitat de 
Sant Cristòfor, patró dels con-
ductors, s’efectuaran diverses 
benediccions de vehicles. Són 
les següents:
- A Igualada: Dimarts, dia 10 
de juliol, de 2/4 d’11 del matí 
a 2/4 de 3 de la tarda, en el 
Passeig Verdaguer (entre els 
carrers de Sant Magí i Òdena).
- A La Panadella: Dimecres, 
dia 11 de juliol, de 2/4 de 10 
del matí a les 5 de la tarda.
- Al Bruc A-2 (direcció Barce-
lona): Dijous, dia 12 de juliol, 
de 2/4 de 10 a les 5 de la tarda.
- Al Bruc A-2 (direcció Llei-
da): Divendres, dia 12 de ju-
liol, de 2/4 de 10 a les 3 de la 
tarda.
- A L’Espelt: Dissabte,14 de ju-
liol, després de la missa de les 
9 del vespre.
- A Calaf: Diumenge, dia 15 
de juliol, després de la missa 
de les a les 6 de la tarda.
- A Òdena: Diumenge, dia 15: 
després de la missa de les 11 
del matí.
- A Castellolí: Dissabte, 21 de 
juliol, després de la missa de 8 
del vespre.

Concentració 
de cotxes antics
El proper acte passarà a ser 
demà dissabte dia 7 de juliol, 
sobre les 9:00h del matí on la 
cèntrica Rambla d’Igualada 
rebrà la quarta concentració 
de cotxes i motos amb més de 
27 anys d’antiguitat. La parti-
cipació està oberta a tot el pú-
blic, no es necessita inscripció 
prèvia, allà mateix en la rebu-
da del vehicle és podrà for-
malitzar, això sí, els vehicles 
hauran de tenir més anys de la 
data esmentada anteriorment.
Per aquest motiu la Rambla 
d’Igualada romandrà tancada 
unes hores. 

Seguidament els vehicles par-
ticipants que ho desitgin i ins-
crits en la concentració for-
maran una llarga rua de cotxes 
que circularan conjuntament 
per diferents carreteres de 
la comarca. La ruta constarà 
d’uns 55 quilòmetres i s’inicia-
rà en la mateixa Rambla.
En el mateix dissabte sobre les 
21:00h de la nit, és celebrarà 
un sopar de cloenda al restau-
rant Origami , amb ball i dife-
rents sorpreses pels assistents.
D’aquesta manera els actes 

quedaran pausats fins a di-
marts 10 de juliol a les 9:00 del 
matí, on es donarà lloc a l’es-
glèsia de Santa María la tradi-
cional missa en honor de Sant 
Cristòfol. 
Seguidament al passeig Ver-
daguer es farà la benedicció 
de automòbils. Esperem així 
que any rere any la gent re-
cordi la festa amb més força 
i sigui festejada per encara 
més públic.

Més informació a “La Revista”

Josep Singla, condemnat 
pel Cas Pretòria

tori de Bartomeu Muñoz, el 
2001, que preveia la construc-
ció d’un complex d’habitatges. 
Segons la sentència, l’empresa 
adjudicatària Centre Comer-
cial Gramenet (amb partici-
pació de Proinosa, la firma de 
Singla) va assolir la concessió 
gràcies a la intermediació de 
Luis García. 
Aquest és el que rep la sentèn-
cia més alta, set anys de presó 
i 14,1 milions d’euros de mul-
ta. Prenafeta i Alavedra, per 
la seva part, hauran de pagar 
una multa, però com en el cas 
de Singla, no hauran d’entrar a 
la presó.

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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ERC tria Enric Conill 
com a precandidat a 
l’alcaldia, Decidim es 

transforma en el Comú 
d’Igualada, i la CUP 
anuncia que el setem-
bre explicarà com tria 

la seva candidatura

El Comú d’Igualada ja és una realitat.

Esquerra, Comuns i CUP comencen a perfilar 
la carrera cap a les eleccions municipals
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A menys d’un any de les 
eleccions municipals, 
aquesta setmana ERC, 

CUP i els Comuns -nova deno-
minació de Decidim- han co-
mençat a perfilar la seva carre-
ra cap als comicis que, el maig 
del 2019, hauran de servir per 
escollir el nou ajuntament.

Enric Conill, alcaldable 
per ERC
Dilluns, l’actual portaveu 
d’ERC a l’ajuntament, Josep M. 
Palau, comunicava a l’Execu-
tiva d’ERC Igualada que no es 
presentarà com a cap de llista. 
En la mateixa reunió es va es-
collir el regidor Enric Conill 
com a precandidat per encap-
çalar la candidatura de les mu-
nicipals.
Palau ha posat en valor la fei-
na feta fins ara per part de tot-
hom, el creixement de 1.437 a 
2.489 vots obtingut el 2015, el 
procés d’obertura del partit, i 
el fort augment de militants, 
simpatitzants i persones impli-
cades a ERC Igualada, amb in-
corporacions com la regidora i 
diputada al Congrés Carolina 
Telechea, provinent del PSC. 
Palau ha manifestat que “ara 
és l’hora d’aspirar a fer un nou 
salt endavant, amb un perfil 
més jove, preparat i solvent 
per a liderar un projecte pro-
gressista per a Igualada com 
pot ser l’Enric Conill”. Afegia 
que “actualment se’m fa difícil 
de poder compaginar la dedi-
cació professional al Depar-
tament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat amb el lideratge 
del projecte municipal d’ERC 
a Igualada, per la important 
dedicació i la necessitat d’estar 
més hores a Igualada que això 
requereix.” 
Conill, arquitecte de professió, 
va assumir de seguida el relleu 
i manifestava que “el repte és 
gran però es veu preparat i il-
lusionat” per crear un projecte 
“que transformi Igualada i faci 
el pas endavant que necessiten 
els ciutadans”. Alhora Conill 
recordava que “la decisió s’ha 
de prendre en assemblea i, 
per tant, la seva elecció queda 
supeditada a la celebració i de-
cisió de l’assemblea”, i assegura-
va que “comptem i comptarem 
amb un equip ampli i trans-
versal de persones, de dins i de 
fora del partit, per encarar els 
reptes que tenim com a ciutat”, 
i concloïa que “no n’hi ha prou 

amb el màrqueting de Marc 
Castells. Igualada necessita i 
mereix molt més”. Res sembla 
indicar que l’ungiment de Pa-
lau en  Conill faci canviar el 
primer lloc de la candidatura 
entre la militància. 

Decidim es transforma en 
Comú d’Igualada
Per la seva banda, dins del pro-
cés d’implantació territorial de 
Catalunya en Comú s’ha cons-
tituït l’agrupació igualadina del 
partit. Es declara una “assem-
blea horitzontal, participativa, 
oberta i eficient, amb voluntat 
de connectar en xarxa i treba-
llar per posar les persones al 
centre del sistema, tot trans-
formant les estructures econò-
miques, polítiques i socials de 
l’actual sistema neoliberal”.
Provinents de diferents ex-
periències polítiques i socials,  
quelcom que ja es va veure 
en Decidim, l’agrupació d’es-
querres “cerca sumar aques-
tes sensibilitats i construir 
nous consensos per a la ciutat 
d’Igualada, oferint una alterna-
tiva progressista amb una nova 
manera de fer política, la polí-
tica del comú”.
Un cop constituïda, l’assem-
blea es planteja com primera 
passa a fer l’organització de les 
persones inscrites en espais 
de treball sectorials, tals com 
“Acció social”, “Economia i tre-
ball”, “Educació”, “Feminismes 
i LGTBI”, “Salut”, “Territori, 
polítiques urbanes i habitatge”, 
“Medi ambient i sostenibilitat”, 
etc. En el decurs de la darrera 
reunió s’ha realitzat una pri-
mera pluja d’idees de propostes 
polítiques al voltant d’aquests 
eixos per a impulsar des del 
comú local.
El Comú d’Igualada té  la in-
tenció de crear per a les pro-
peres municipals “una candi-
datura àmplia de ciutadania 
compromesa, continuant el 
tarannà confluent amb el que 
va néixer Catalunya en Comú i 
establint les bases d’una transi-
ció cap a una economia i ecolo-
gia basades en el bé comú”. Tot 

sembla indicar, segons assegu-
ren diferents  fonts, que  l’actual 
regidor, Dario Castañé, deixarà 
pas a un nou cap de llista. 

La CUP esperarà al setembre 
per explicar la seva proposta
La CUP ha anunciat que el mes 
de setembre realitzarà un acte 
amb militància i simpatitzants 
per tal de validar l’estratègia per 
a les eleccions municipals del 
maig del 2019. La CUP Iguala-
da, asseguren, pretén culminar 
així “un procés iniciat al gener 
d’enguany que els ha permès 
establir les bases d’una propos-
ta de fórmula i programa pels 
propers comicis. Enfortir i ei-
xamplar un projecte d’esquerra 
transformadora, d’obediència 
municipalista i absolutament 
compromesa amb els valors 
republicans”, són els objectius a 
la base d’una candidatura que 
reivindica la seva “feina cons-
tant i perseverant” al servei 
d’una “alternativa necessària” 
per la ciutat d’Igualada.
L’esquerra independentista re-
marca que “Igualada té una 
infinitat de reptes per davant a 

nivell municipal, com la neces-
sitat d’un nou POUM, un canvi 
de model de recollida de resi-
dus, solucionar el problema de 
l’aigua o implementar mesures 
de progressivitat en els impos-
tos municipals, entre d’altres”. 
Els cupaires assenyalen que 
“aquests són reptes de fons 
que no es solucionen només 
amb inversions i obres com les 
previstes d’ara fins el maig del 
2019, inversions necessàries 
que convé no oblidar que pa-
guem amb els diners de tots”. 
No obstant, la CUP argumen-
ta que “compartim la neces-
sitat de la immensa majoria 
d’aquestes inversions ja que 
milloraran indubtablement 
la nostra ciutat i per això ce-
lebrem i hem donat suport a 
que es tirin endavant, però 
cal abordar reptes majors”.
En aquest sentit, des de la 
CUP es fa un balanç “posi-
tiu” dels tres primers anys de 
mandat en que destaquen la 
seva “perseverança i valentia” 
i en que no els ha “tremolat la 
veu a l’hora de dir a les coses 
pel seu nom”.

Silenci en els altres partits
Respecte d’altres formacions, el 
PDeCAT continuarà amb tota 
seguretat amb Marc Castells 
com alcaldable, si bé hi haurà 
canvis significatius en la seva 
candidatura. No repetiran al-
guns regidors, entre ells el de 
Cultura, Pere Camps. 
Incògnita al PSC, doncs Xavier 
Figueres segur que no repeti-
rà ni en principi estava previst 
que ho fes Jordi Riba, per do-
nar així pas a veus més joves 
del partit. Aquest adéu, però, ja 
s’hauria d’haver produït, asse-
guren fonts consultades per La 
Veu, per donar entrada al con-
sistori a nous representants del 
socialisme igualadí i donar-lis 
experiència en el dia a dia de la 
política local. 
Pel que fa al PP, se saben po-
ques coses, però no seria es-
trany que repetís com a can-
didat el veterà Joan Agramunt. 
El temps dirà si les passes que 
ha fet Ciutadans entre la seva 
militància igualadina -que en 
té- per comptar amb una can-
didatura a Igualada, acaben 
fructificant.

L’arquitecte Enric Conill, a la dreta, serà amb tota seguretat l’alcaldable d’ERC.



Els iglús de vent agafen 
tot el protagonisme a 

partir de demà dissabte, 
amb moltes activitats

Els organitzadors i col.laboradors de l’European Balloon Festival, al Parc Central.

La 22a edició de l’European Balloon Festival, a punt
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l festival de globus més 
important del sud d’Eu-
ropa reunirà a Igualada 

globus provinents de Mèxic, 
de l’Índia, de Brasil, d’Israel, 
de països europeus com An-
glaterra, França, Itàlia, Suïssa 
o Bèlgica i de diversos punts 
de Catalunya i de l’Estat espa-
nyol. Durant quatre dies – del 
12 al 15 de juliol- més de cin-
quanta equips competiran a la 
vint-i-dosena edició de l’Eu-
ropean Balloon Festival, que 
enguany té com a convidats 
especials cinc globus de formes 
ben curioses: un pirata, un ase, 
un lleó, un gos i una bombona 
de gas. 
Tots ells donaran color al cel 
d’Igualada i ompliran de vida 
al Parc Central, estrenat l’any 
passat, que tornarà a ser punt 
de trobada d’un nombrós pú-
blic familiar gràcies a l’actua-
ció de l’Àlex i el Pau del Club 
Super3 i al grup musical Mace-
dònia.
A més dels diferents vols de 
competició, el Festival comp-
tarà també amb un dels seus 

plats forts tradicionals: l’en-
cesa nocturna de globus Night 
Glow Piromusical, que es tan-
carà amb un concert de SAU30 
i Buhos, dins del festival Anò-
lia. Es reedita també el projec-
te experimental Iglús de Vent, 
que tornarà a omplir el centre 
d’Igualada amb activitats cul-
turals i lúdiques d’entitats igua-
ladines dins de teles de globus 
reciclades.
L’European Balloon Festival 
està impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’empresa fabricant 
de globus Ultramagic, amb el 
suport de les empreses de vol 
Globus Kon-Tiki i Camins de 
Vent i el patrocini de Vitogas. 

Iglús de Vent més experimen-
tals que mai
La setmana abans que arribin 
els globus ja podrem gaudir 
d’Iglús de Vent a Igualada. A 
partir de demà dissabte dia 7, 

el projecte experimental Iglús 
de Vent s’expandirà per la ciu-
tat amb moltes formes i con-
tinguts diversos: des d’un Free 
Market amb paradetes de se-
gona mà i música que es farà a 
La Cotonera fins a activitats es-
portives, passant per concerts 
de violins i de cant coral, esca-
lada interior, animació infantil 
amb LadyBug i Ironman, clas-
se de swing, tallers, monòlegs i 
fins i tot una acampada.
Un dels espectacles més espe-

rats és el concert de Txell Sota 
i Sílvia Bel, que presentaran 
“Sisterhoods” el dimarts 10 de 
juliol a l’Iglú de vent instal·lat a 
l’Espai Cívic Centre. La major 
part de les activitats van a càr-
rec d’entitats culturals i esporti-
ves de la ciutat.
La novetat més destacada 
d’aquest any és el taller creatiu 
“La geometria de la construc-
ció”, ideat i dirigit pel creador 
dels iglús Jordi Enrich. El taller 
consistirà en l’elaboració d’una 

cúpula geodèsica a partir de 
material reciclat provinent de 
les cistelles dels globus aeros-
tàtics.
A més també es farà la instal-
lació permanent d’un macro 
icosaedre regular fet a partir 
de canyes recuperades i co-
bert amb tela de globus ae-
rostàtic.
El programa complet d’actes 
es pot consultar a “La Revista”, 
que teniu amb aquest exem-
plar de La Veu de l’Anoia.
  

espai cedit per: 
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Sessió plenària a l’Ajuntament d’Igualada.

L’Ajuntament aprova 454.000€ en subvencions a 157 entitats 
sense ànim de lucre d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament va aprovar 
recentment l’atorga-
ment de subvencions 

a entitats sense ànim de lu-
cre per a projectes i activitats 
d’interès social, dins de l’àm-
bit de l’acció social, la cultu-
ra, l’esport, l’ensenyament, la 
joventut, la dinamització eco-
nòmica, el medi ambient, la 
igualtat de gènere, la salut, el 
comerç, la cooperació i d’al-
tres.
El consistori ja va obrir con-
vocatòria de sol·licituds de 
subvencions entre el dia 12 
de març i 6 d’abril d’enguany, 
i ha rebut “un nombre consi-
derable de sol·licituds que els 
diversos departaments muni-
cipals han estat gestionant”. 
En el següent llistat podeu 
observar una classificació que 
hem fet des de la redacció de 
La Veu segons la naturalesa de 

Esports
CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA  1.200,00
ASOCIACION PETANCA FATIMA 2013  300,00
PATINATGE ARTISTIC IGUALADA  750,00
CLUB FUTBOL IGUALADA  8.500,00 
CLUB GIMNASTIC AULA  1.800,00 
CLUB ESPORTIU ROGER ROCA RUNNING  1.750,00
CLUB NATACIO IGUALADA  3.330,00 
CLUB CAN BUSQUE  475,00
AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU  240,00
ANOIA CLUB GIMNASTIC  900,00
IGUALADA VOLEI CLUB  2.000,00 
CLUB ESCACS IGUALADA  600,00 
MOTO CLUB IGUALADA  3.300,00 
CLUB ATLÈTIC IGUALADA  7.850,00 
IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS  3.500,00 
CLUB BITLLES IGUALADA  325,00
CLUB HANDBOL IGUALADA  3.900,00
CLUB FRONTENNIS IGUALADA  8.800,00 
CLUB ESPORTIU FEM ESQUAIX  600,00 
IGUALADA HOQUEI CLUB  23.750,00
TIM COMARCA SLOT  280,00 
UNIÓ DEPORTIVA MONTSERRAT  1.500,00
SOC. PESCADORS ESPORTIUS D´IGUALADA  450,00 
ANOIA RUGBY CLUB  1.600,00
FUTBOL CLUB FÀTIMA  10.765,00
CLUB FISICCULTURISME LES PESES  500,00 
CLUB PETANCA FATIMA D’IGUALADA  300,00
SEF ATENEU IGUALADI  1.205,00 
CLUB BASQUET IGUALADA  11.850,00
C. E. INDI’S FOLLS D’IGUALADA  500,00

Cultural
A.J CARESMAR  2.400,00
FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS  4.200,00
ASSOCIACION CLUB ISARD  550,00
JOVE CAMBRA IGUALADA  600,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL AL FARABI  600,00
ASSOCIACIO PSICOLOGIAYTU  600,00
FRATER  1.350,00 
HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS  3.000,00 
ASSOCIACIÓ GENT GRAN IGUALADA  600,00 
FUNDACIO PRIVADA AURIA  2.000,00 
CASAL D’AVIS DE FÀTIMA  1.000,00 
HOSPITALITAT M. D. LOURDES  1.350,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  12.000,00 
ESCOLA PIA D’IGUALADA  3.500,00
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL NOUR  600,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL GALAXIA  300,00
CERCA, GRUP DE RECERCA EN C. SOCIALS  3.000,00
CORAL INFANTIL GATZARA  500,00
ASSOCIACIÓ FLAMA DEL CANIGO  6.900,00
ASSOCIACIO REVISTA D’IGUALADA  3.000,00
GRUP MAL LLAMP  1.000,00
FUNDACIO PRIVADA ABADIA MONTSERRAT 2025  500,00
LA XARXA, ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL  2.000,00 
ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA EL BISBALET  300,00

UNICOOP CULTURAL - TEATRE DE L’AURORA  8.000,00
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA  650,00
ASSOCIACIO MUSICAL RONDALLA NOVAUNIO  500,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL LES COMES  350,00 
BALL DE ST MIQUEL I ELS DIABLES, D’IGUALADA  150,00
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA 2.500,00
ESBART IGUALADÍ  1.200,00
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL DE L’ANOIA  200,00
A.PORTAL D’ACCIONS CULTURALS  200,00
ASSOCIACIÓ DISSENY IGUALADA  1.000,00
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE L’ANOI A 150,00
MOIXIGANGUERS D’IGUALADA  6.400,00
ASSOCIACIÓ TOCATS DE JAZZ  1.500,00
UNION CULTURAL EXTREMEÑA  150,00
ATENEU IGUALADI  10.530,00
CAPELLA DE MUSICA DE LA TOSSA MONTBUI  300,00
BALL DE CERCOLETES D’IGUALADA  200,00
CORAL MIXTA D’IGUALADA  800,00
ASSOCIACIO L’OLLA EXPRESSA  200,00
APLEC - ASS. PROMOTORA DE LA LLENGUA CAT.  400,00
BALL DE GITANES D’IGUALADA  200,00
ASSOCIACIO BALL DE PASTORETS D’IGUALADA  200,00
PETITS DIABLES D’IGUALADA  650,00
CORAL “ELS VERDUMS”  500,00
ASSOCIACIÓ COR D’HOMES D’IGUALADA  300,00
TRABUCAIRES D’IGUALADA  850,00
CORAL DE SANTA MARIA D’IGUALADA  800,00 
COL·LECTIU EIXARCOLANT  4.500,00
ASSOCIACIO MICOLOGICA DE L’ANOIA  450,00
CINE CLUB ATENEU  1.400,00 
AGRUPACIÓ SARDANISTA D’IGUALADA  4.000,00 
CORAL MIG TO  500,00 
ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTSERR@TINES  150,00 
FED. DEL SEGUICI TRAD. HISTÒRIC FESTHI  500,00
SCHOLA CANTORUM D’IGUALADA  2.000,00
JOVE ORQUESTRA SIMFONICA DE L’ANOIA  1.500,00
ASSOCIACIO DIABLES D’IGUALADA  675,00
ASSOCIACIO JUVENIL LA COLL@NADA  400,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL DESSOTA  1.000,00
ASSOCIACIO CULTURAL COR DE NOIES EXAUDIO  500,00
BITRAC DANSA  650,00

Mèdiques
ASSOCIACIO REHABILITACIO MALALT PSIQUIC  4.500,00
AFADA  600,00
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER  1.300,00
ALCER DE BARCELONA  500,00 
AS. HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOC.  500,00
AS. MUCOPOLISACARIDOSIS Y SINDROMES  1.100,00
S. MALALTS I PARES DE MALALTS CELIACS  400,00
ASS. CATALANA D’AFECTATS DE FIBROMIALGIA  800,00
ASS. CATALANA PER AL PARKINSON  600,00
ASS. PARKINSON SOM TOTS  400,00
ASS. ESCLERÒSI MÚLTIPLE  1.300,00

Solidàries
ASS. AGERMANAMENTS D’IGUALADA  3.200,00

ACAPS ANOIA  9.000,00 
AMICS DE FUNDASE-BOLÍVIA  5.200,00
AMICS DE MANITOS  7.500,00
ASSOCIACIÓ AG. IGUALADA-NUEVA ESPERANZA 8.000,00
ASSOCIACIÓ APROP  6.000,00
FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS  8.250,00
CC ONG. AJUDA AL DESENVOLUPAMENT  4.250,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  1.000,00
FUNDACIO PRIVADA ED. SOLIDARIA - E. PIA  7.250,00
FUND KALILU EDUC ALS ORFES I AGRI GAMBIA  6.000,00
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT  5.300,00
FUNDACION VICENTE FERRER  6.000,00
MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA HAMBRE  8.250,00
FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA  5.300,00

Escoles
AMPA PERE VIVES VICH  1.350,00 
AMPA MARISTES  3.845,00
AMPA JESUS MARIA  480,00
AMPA GARCIA FOSSAS  3.730,00 
AMPA GABRIEL CASTELLÀ  1.480,00
AMPA ESCOLÀPIES  180,00 
AMPA ATENEU IGUALADÍ  450,00 
AMPA ESCOLA PIA  3.545,00 
AMPA DOLORS MARTÍ  1.945,00
AMPA ESCOLA PUBLICA EMILI VALLES  3.920,00
AMPA MARE DEL DIVÍ PASTOR  815,00
AMPA RAMON CASTELLTORT  5.580,00
ESCOLA PIA D’IGUALADA  1.654,45

Socials/Econòmiques
DONES AMB EMPENTA  2.000,00 
DONES DE LES TARDES DELS DIMECRES  1.500,00
UNIO EMPRESARIAL DE L’ANOIA  14.500,00 
UNIO GENERAL DE TREBALLADORS  4.000,00
UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA  1.250,00
ASS D’EMPRESES POLIGON IND. LES COMES  6.000,00
GREMI D’INSTAL·LADORS DE L’ANOIA  500,00
ASSOCIACIÓ TIC ANOIA  25.000,00
AGRUPACIO TÈXTIL FAGEPI  6.000,00
COFRADIA JESUS DE NAZARENO  450,00
ASSOCIACIOVIRGEN DEL ROCIO DE FÀTIMA  150,00
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA  3.000,00
UNIO DE BOTIGUERS I COMERCIANTS  17.250,00
FUNDACIÓ DEL TRAGINER  2.000,00
ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS MERCAT MASUCA  2.950,00 
ASSOC NOU CENTRE D’IGUALADA   11.000,00
ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED  500,00

Veïnals
AA VV BARRI DE LES FLORS  350,00
AA VV DELS CARRERS STA. CATARINA  350,00
ASSOCIACIÓ VEINS BARRI MONTSERRAT  350,00
AA VV I COMERCIANTS BARRI SANT AGUSTÍ  350,00
ASSOCIACIÓ VEÏNS BARRI DEL SANT CRIST  350,00
COM. FESTES DEL BARRI FONTVELLA IGUALADA  350,00

cada entitat o del projecte pel 
qual ha obtingut l’ajuda.
D’altra banda, l’Ajuntament 
informa que aquí no figuren 
les subvencions del Departa-
ment d’Esports corresponents 
a la participació en jocs es-
colars, que són les de l’AM-
PA Institut Pere Vives i Vich, 
AMPA Escola Ramon Cas-
telltort, AMPA Escola Dolors 
Martí i Badia, AMPA Esco-
la Ateneu d’Igualadí, AMPA 
Escola Garcia Fossas, AMPA 
Escola Emili Vallès, AMPA 
Escola Pia Igualada, AMPA 
Col·legi Jesús Maria, AMPA 
Escola Anoia, AMPA Maristes 
i AMPA Escolàpies Igualada. 
Les subvencions per la par-
ticipació en els jocs escolars 
s’atorguen seguint uns parà-
metres de participació que no 
es poden saber fins que han 
acabat els jocs escolars, per 
tant, fins acabat el curs.
D’altra banda, els 454.000€ 

d’aquesta línia d’ajuts no són 
tots els que l’Ajuntament des-
tinarà a les entitats o institu-
cions, doncs existeixen també 

més injeccions econòmiques 
en funció de la signatura de 
convenis propis, on en altres 
convocatòries similars. De 

tota manera, aquesta és l’apro-
vació de subvencions més im-
portant que es fa cada any des 
del plenari municipal.



Passaport de la igualadina, en un anunci en àrab detectat a Instagram.

Apareix el passaport d’una igualadina 
en un anunci de màfies d’immigració
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

F a pocs dies, va aparèi-
xer el passaport d’una 
igualadina a la xar-

xa Instagram, en un anunci 
d’una màfia dedicada al tràfic 
d’immigrants pel Mediterrani 
i Pròxim Orient. Amb tota 
seguretat es tracta d’un pass-
aport robat, que ara s’utilitza 
per a fins il·legal. L’esmenta-
da “publicitat” va ser captada 
per l’Oficina Europea de Su-
port a l’Asil.
Aquesta oficina ha detectat 
ofertes de vols des de Turquia 
i l’Iraq fins a Espanya, Regne 
Unit i altres països. Espanya 
figura en anuncis que pu-
bliciten paquets en els quals 
s’inclou allotjament i bitllet 
d’avió. El pagament es fa a 
l’arribada. Els contrabandistes 
de documentació promouen 
“passaports espanyols i visats” 
Schengen per França i Alema-

nya. No és possible traspassar 
les fèrries fronteres dels aero-
ports europeus sense un bon 
passaport. 
Així que aquest ha de ser au-
tèntic en origen perquè, si no, 
no passa les proves biomè-
triques; per exemple, els que 
s’ofereixen són documents 
en blanc (expedits a França) 

o robats a turistes. Un dels 
anuncis mostra un passaport 
-real- pertanyent a una dona 
nascuda a Igualada fàcilment 
localitzable després d’una cer-
ca a Google. Una altra imatge 
posa els documents a través 
del filtre d’una llum ultravio-
lada per garantir que superen 
tots els controls.

Darrera promoció de la 
UPC al Campus 
Universitari d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

El Campus Universitari 
d’Igualada va celebrar 
el passat divendres, 29 

de juny la cerimònia de gra-
duació dels alumnes que han 
finalitzat aquest curs els seus 
estudis dels graus d’Engi-
nyeria Química i d’Enginyeria 
en Organització Industrial. En 
total han estat 21 nous engi-
nyers. 
A l’acte hi van participar els 
alumnes, professors, famili-
ars, regidors de l’Ajuntament 
i Josep Ribas, subdirector ge-
neral d’Universitats de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Tots ells van tenir paraules 
d’agraïment i felicitació per 
la tasca al professorat i pels 
esforços realitzats, a més d’al-
gun consell de futur als alum-
nes. En els parlaments també 
es va assenyalar que aquesta 
és la darrera promoció que 
finalitza els estudis d’engi-
nyeries amb un títol de la Po-
litècnica, ja que el proper curs 
la UdL assumirà el control de 
tots els títols que s’impartei-
xen a Igualada. Aquesta ha 
estat la quarta promoció que 
es gradua en el Campus Uni-
versitari d’Igualada i que ha 
realitzat tot el Grau en aquest 
nou espai. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 15 de juny el 
Consell Comarcal de 
l’Anoia va ser convidat 

a presentar el Servei de Prime-
ra Acollida de la comarca en el 
marc de les Jornades de treball 
sobre els serveis de primera 
acollida adreçades a municipis 
menors de 20.000 habitants i 
Consells Comarcals de Cata-
lunya. 
La jornada va comptar amb 
una setantena d’assistents i es 
va celebrar a la seu de la Se-

Presenten el Servei d’Acollida de 
l’Anoia a la Secretaria de Migracions

El Mercat de la 
Masuca activa el nou 
horari d’estiu

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat de la Masuca 
activa aquesta setmana 
l’horari d’estiu habitual 

de cada any. Això vol dir que 
el mercat municipal igualadí 
romandrà tancat les tardes del 
dijous durant els mesos de ju-
liol i agost.
Així doncs, la Masuca restarà 
oberta tots els matins de di-
lluns a dissabte i les tardes del

divendres. L’horari és el se-
güent: dilluns, dimarts i di-
jous, de dos quarts de 8 del 
matí i fins a les 2 de la tarda; 
dimecres, divendres i dissabte 
de 7 del matí a 2 de la tarda; i 
les tardes del divendres de dos 
quarts de 5 de la tarda a les 9 
del vespre.
El Mercat de la Masuca re-
cuperarà les tardes del di-
jous quan arribi el mes de 
setembre.

cretaria d’Igualtat Migracions 
i Ciutadania. La presentació 
va anar a càrrec del secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania de la Generalitat de 
Catalunya, Oriol Amorós i va 
comptar amb les experiènci-
es dels consells comarcals de 
l’Anoia, d’Osona, el Baix Em-
pordà i del municipi de Mo-
llerussa.  
Al llarg del matí es van abor-
dar diversos aspectes dels ser-
veis de primera acollida com 
l’accés al servei, els circuits de 
derivació, els cursos de llen-

gua i de coneixement de la 
societat catalana i projectes 
específics com els de reagru-
pament familiar o refugi. 
L’objectiu de les jornades era 
compartir bones pràctiques al 
voltant de l’acollida de perso-
nes immigrades. 
Els Serveis de Primera aco-
llida estan regulats per la Llei 
10/2010 de l’acollida de perso-
nes immigrades  i retornades 
a Catalunya, la seva finalitat 
és promoure l’autonomia i la 
igualtat d’oportunitats de les 
persones immigrades.
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Avui parlem amb Jordi 
Marcè, agent de la pro-
pietat immobiliària i 
Xavier Vàzquez  cons-

tructor. Analitzarem com està la 
immobiliària i la construcció a la 
nostra comarca. 

Com valoreu l’activitat de la 
construcció en aquest moment 
tant a nivell d’obra pública com a 
privada?

Xavier Vàzquez: Pel que fa a l’obra 
pública en aquests moments hi ha 
una millora: els ajuntaments volen 
millorar carrers, places, escoles... 
a més s’ha de tenir en compte que 
tindrem eleccions municipals aviat 
i per tant es vol accelerar la imatge 
de la ciutat i pobles de cara al ciuta-
dà. Estem notant que hi ha una certa 
alegria i en aquesta ciutat, Igualada, 
es veu que s’estan fent moltes coses, 
com la Teneria, per  fer-hi l’arxiu 
municipal, places que són diferents 
per fer-ne millores, i coses que a ve-
gades no veu el ciutadà però els que 
estem en el sector sabem i veiem que 
hi ha moviment.

I la venda? 

Jordi Marcè: En l’obra privada jo ho 

diferenciaria en dues parts: el que 
és la reforma i l’altre l’habitatge, de 
la promoció. A Igualada hi ha pro-
mocions;  l’edifici de cal Font, cinc 
casetes que estan venudes... es ven 
però no estem al nivell que havíem 
estat. S’està construint per temes co-
junturals, estructures que estan per 
acabar. Hem de veure si en l’activitat 
privada, que té més recorregut amb 
les reformes, la compra-venda d’ha-
bitatge de segona mà per reformar té 
encara molt recorregut. 

Xavi Vàzquez: En relació a això 
que diu en Jordi quant a l’obra pri-
vada jo crec que el termòmetre el 
tenim molt clar amb els edificis que 
tenim a la ciutat que estan en una 
construcció de només l’estructura 
però molts encara ni estan en fase ni 
d’acabats... Sí que es fan promocions 
que més o menys funcionen però jo 
crec que molts només es fixen en 
aquests edificis que estan per acabar. 
De fet, fins que no s’acabin no  po-
drem construir de nou. Aquests ara 

per Pia Prat i Jorba

mateix estan en una fase que estèti-
cament ja no és correcte i en segon 
lloc, s’estan deteriorant d’una mane-
ra que després quan es vulgui tornar 
a arrencar tindrem unes deficiències 
estructurals molt grans. Certament 
n’hi ha molts a Igualada.
La reforma privada de la casa: can-
viar la cuina, fer el pis nou, es va 
notant, sembla que la gent s’ha tret 
una mica la por d’aquests anys, però 
primer es canvien el cotxe i després 
fan canvis o arranjaments a la casa. 
Hi ha però una tendència a millorar. 
La gent en general compren pisos de 
segona mà, vells o del banc  i es fan 
moltes rehabilitacions que això fa 
que ens beneficiï a tots. 

Hi ha parc de maquinària establert 
aquí a l’Anoia o s’ha d’anar a buscar 
a fora? 

Xavi Vàzquez: Depèn, ara faré pu-
blicitat...(somriu). Aquí tenim una 
empresa, UNIC, molt consolidada 
de fa molts anys que no només tre-
balla  a l’Anoia si no que treballa a 
la resta de Catalunya. Tenim un parc 
de maquinària en aquest punt. Tam-
bé tenim el tema de maquinària de 
lloguer, que en el nostre cas hem 
d’anar a Esparreguera, Martorell, 
Barcelona... perquè aquí no n’hi ha; 

“Edificis, immobiliària i construcció a l’Anoia”

La gent ha de venir 
a viure a l’Anoia. 

Barcelona no és la 
nostra competència.

JORDI MARCÈ 

XAVIER VÀZQUEZ
Cogerent de l’empresa Trivàzquez. 
Empresa de més de 25 anys 
d’història. Empresa especialitzada 
en obra nova, reformes, 
excavacions,  vehicles, maquinària 
i treballs d’alçada. 

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

Agent de la Propietat Immobiliària i 
cogerent de Finques Rambles.
Delegat del Col·legi d’APIS de l’Anoia.  
Cap de la Sectorial dels Agents 
Immobiliaris de la UEA



dormitori o no hem de ser dormito-
ri. La ciutat ha de tenir serveis i ha 
de tenir gent. 

Com la definiries, la ciutat?

Jordi Marcè: És una ciutat petita. 
Hem de mirar endavant com a Con-
ca. Hem d’aconseguir que Iguala-
da no sigui Igualada i que tinguem 
en compte tota la seva contornada. 
Hem passat de 40.000 persones. A la 
Conca som 65.000. El que no hem 
de tenir és baixes. Hem de poder 
créixer. Hem de fer serveis. Hem de 
crear llocs de treball. Polígons. Em-
preses. Si no tenim empreses... L’al-
tre dia ho dèiem: Igualada ha crescut 
quan ha tingut polígons. Quan ha 
tingut empreses. Si no hi ha feina, la 
gent no hi va a viure. 

Al polígon hi ha moviment de com-
pra i venda de naus? 

Xavier Vàzquez: Al polígon hi ha 
empreses de tota la vida. Empreses 
noves que vinguin cap aquí... Hi ha 
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En la construcció ara 
mateix en l’obra pública 
hi ha un puntal de feina, 
els ajuntaments volen fer 
carrers, places , escoles...

sí que hi ha maquinària amb cons-
trucció però amb la crisi se n’ha  ve-
nuda molta: formigoneres, grues... 
s’han venut i han anat a l’estranger. 
Ara sembla que hi hagi un repunt de 
feina però no només a aquí, si no a 
Barcelona que també hi treballem. A 
vegades demanes formigó i et diuen 
“tenim sis formigoneres per tot Bar-
celona”, costen molt de trobar. Si ens 
fixem amb un detall, totes les matrí-
cules són del 2005-2006, de maqui-
nària nova, camió nou, costa molt 
de veure’n, és el que és però quan ve 
una pujada de feina no en trobes.

Polítiques urbanístiques. POUM 
què en penseu?

Jordi Marcè: És important que hi 
hagin debats. Els POUMS comencen 
per necessitats de la ciutat. S’estan 
fent els deures. Hem tardat en ar-
rencar, l’altre dia estàvem a l’Ateneu 
parlant en el Dimarts de Diàleg de 
si Igualada havia de créixer, no havia 
de créixer... 
Se’n ha de parlar. Tant de temes ur-
banístics com de polígons industri-
als, no només en l’àmbit d’Igualada 
sinó de comarca. Quan parlàvem de 
temes d’habitatge, no parlàvem de 
comarca, parlàvem de Conca. Igua-
lada és el que és i ens costarà créixer, 
haurem de comptar amb els veïns. 
La Conca ha de tenir un POUM, 
Montbui ha de tenir un POUM i 
Igualada també. Hi ha d’haver una 
participació. 

Us fan participar en el tema? 

Jordi Marcè: Costa molt que deixin 
ser partícips, amb un diàleg previ 
o no. El Rec és un tema importan-
tíssim per al futur d’Igualada, per 

exemple, i s’ha de saber per on va 
el tema ja que és un projecte de ciu-
tat, amb una àrea molt gran, pot ser 
d’una gran oportunitat, és important 
que hi hagi debat sobre què hi fem. 
Ja fa uns anys es va fer una proposta 
amb el POUM vell i a la gent no li 
va agradar. Va ser important el di-
àleg que hi va haver, les propostes, 
les aportacions del concurs. El més 
important és que iniciem el procés 
del POUM un moment o altre i par-
lem de coses d’alçades, de densitats, 
d’usos. Però a  Igualada no només és 
el Rec, és tot Igualada. Tenim apar-
cat el POUM de fa molt de temps. 

Les zones verdes,  com les veieu?

Jordi Marcè: Igualada és molt ver-
da. És una ciutat amable en aquest 
sentit. Té un passeig impressionant. 
Sempre és pot millorar però és una 
ciutat plena, que no costa d’habitar, 
és una ciutat que es pot gaudir que 
els igualadins la gaudim. 
El tema és si hem de ser industrials o 
hem de ser logístics o si hem de ser 

moltes empreses noves que marxen 
a Lleida o a Barcelona. 

A què ho atribuïu? 

Xavier Vàzquez: Al transport, a la 
connectivitat que no és gens bona. 
El ferrocarrils i Monbus... no són 
gens favorables, sempre has d’acabar 
agafant el cotxe.... doncs això clar, et 
perjudica. 

Jordi Marcè: Sempre mirem el 
que tardem en anar a Barcelona... 
Però a vegades també interessa 
mirar o valorar què tarda la gent 
de Barcelona en venir. La gent ha 
de venir. Si volem que vingui, la 
nostra competència no és Barce-
lona, és Vic, Vilafranca, Manresa, 
Vilanova i la Geltrú... Ells tenen 
transports públics, però nosaltres 
tenim autovia de franc i això els 
camions, les empreses ho valoren. 
Estem a 45 minuts de Barcelona. 
Tenim una autovia, tenim qualitat 
de vida, això és el que hem de ven-
dre i oferir.



P #latevaveu

EnricMorist @emorist

Diana Gómez @dianagmz7

iaia Toneta  @iaia_toneta

Laura Pinyol Puig @Pauli_G

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

Alfons recio @alf_recio

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

TICAnoia @TICAnoia

Igualada CG Aula Aula @cgaulacf

Cor Exaudio @CorExaudio

La Cruz Roja lista para acoger al Open Arms en 
Barcelona

Llarga vida a l’orquídia que em van regalar al 
febrer. Ho he intentat molt fort, de veritat. No 
en sé. No en sé de regar-te, cuidar-te, expo-
sar-te -o no- al sol.

No, si encara Yerri Mina serà el millor blaugrana 
del mundial!

Més a prop de casa, però no a casa! Aquesta serà 
la 261 nit a la presó de @jcuixart i @jordialapreso 
i la 244 de @quimforn i @junqueras la 135 de @
raulromeva @jorditurull @dolorsbassac i @jose-
prull i la 104 de @ForcadellCarme #llibertatpre-
sospolítics #llibertatpresespolítiques

Celebrem 30 anys dels 4 Motors d’Europa. Robert 
Menasse, reconegut escriptor austríac, fa una de-
fensa de l’Europa de les Regions: “La nació espan-
yola es va annexionar amb llàgrimes i sang. Es va 
crear una ficció de la unitat. Per aquest motiu els 
catalans se’n volen ensortir”.

“El ple ha aprovat les esmenes finals de la modi-
ficació de la llei de Biodiversitat promoguda pel 
PP, i recolzada per PNB, PdCat i Cs per burlar la 
sentència del Tribunal Suprem de 2016  impedia 
l’aprofitament cinegètic esportiu de varietats cata-
logades com exòtiques invasores”

Molt entusiasmats amb el nou “Grau en tècniques 
d’interacció digital i de computació” del @cam-
pusigualada @EPS_UdL

Gràcies per aquesta gran Temporada!!
Família, amics, socis, gimnastes, equip tècnic 
GRÀCIES. 
Perquè tots junts som més que un Club força 
aula, força!

La comarca de l’Anoia deixa 
d’estar a la cua de Catalunya 
en xifres d’aturats. 

En els tres últims anys s’han 
creat milers de llocs de treball 
i la comarca de l’Anoia es con-
verteix en una de les zones que 
dona més feina. La tendència 
negativa que fins als darrers 
temps afectava la nostra co-
merca (sobretot després de la 
crisi del tèxtil i les pells) s’ha 
capgirat i ara mateix l’Anoia 
es troba en un lloc privilegiat 
pel que fa a la creació de nous 
llocs de treball. Ara caldrà que 
aquesta tendència es mantin-
gui i que els llocs creats tinguin 
una certa qualificació i qualitat.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#32  DAMAS VIDAL

Proper, pacífic i inquiet. M’interessen les persones i les seves problemàtiques. 
Lluito contra les injustícies.

Un any més participem a les activitats culturals 
de l’@Ebf_Igualada!
Podreu venir a veure’ns cantar dins d’un iglú de 
vent! Serà el divendres 13 de juliol a les 20h a 
l’Església de Santa Maria. Us hi esperem a tots! 
#Igualada #ebfIGD #veigglobus

FOTO: Cesc Sales

20 |  XARXES Divendres, 6 de juliol de 2018

Les 3 de la tarda, 32 graus de temperatura, i la 
brossa x recollir. @anoiaverda direu el q volgueu, 
però això, q no és el primer dia q passa, ES UNA 
VERGONYA. @poblaclaramunt

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Motors a punt per Sant CristòfolCrida per omplir la 
cantata a favor dels presos 
polítics d’aquest dimarts

L’empresari igualadí Josep 
Singla és condemnat a un 
any i 10 mesos de presó 
pel Cas Pretòria

Instants de La Veu             @veuanoia

veuanoia#NOTíCIADELDIA

“Les llegendes expliquen els nos-
tres espais, la nostra cultura, els 
nostres costums…”, 

@fesllecat
+ info veuanoia.cat

#llegendes #Tous #veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...



MINDFULNESS EN ELS EQUIPS D’ALT RENDIMENT

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

1 de cada 3 hogares está mantenido por un pensionista, y cada vez 
se necesita penos población para generar PIB ......

SONIA GOMEZ DE SEGURA HERRERO
Pofessora Senior i Coach del departament d’Estratègia, lideratge i Persones d’EADA

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

MARTÍ PINYOL

OpinióRHH FORMACIÓ |  21Divendres, 6 juliol de 2018

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya

SONIA GÓMEZ DE SEGURA HERRERO

El @govern va aprovar la reobertura de les sis primeres delegacions 
a l’estranger. Avui a Washington iniciem aquest procés. Per ajudar en 
l’obertura de Catalunya al món: econòmica, cultural, científica... i acom-
panyar-lo d’aliances polítiques.

MINDFULNESS fins fa molt poc 
temps, s’associava amb la relaxació 
i amb la reducció de l’estrès. 

Hem de ser conscients que en aquest mercat tan 
globalitzat i competitiu, els candidats són els 
que tenen el poder de decidir on volen treballar.

A vui dia grans organitzacions entrenen als seus equips d’alt rendiment 
en Mindfulness i meditació. S’ha pogut comprovar científicament que 
meditar reporta molts beneficis. Fins fa molt poc temps, s’associava amb 
la relaxació i amb la reducció de l’estrès. Ara, mitjançant les tècniques 
d’imatge cerebral desenvolupades en els darrers anys, s’ha pogut demos-

trar que meditar permet modificar l’estructura del cervell i també les seves funcions.
Tan sols mitja hora de meditació al dia n’hi ha prou per augmentar la capacitat d’aten-
ció i de concentració; millorar la memòria i el procés de presa de decisions. I, potser el 
més important, regular les emocions. Això fa que, en un equip, les persones s’entenguin, 
siguin més empàtiques i es portin millor, que estiguin més integrades i l’equip sigui més 
compacte, el que repercuteix positivament en la qualitat del treball.

La pràctica d’Mindfulness és un entrenament sistemàtic de l’atenció que permet als 
equips d’alt rendiment desenvolupar recursos interns d’auto-observació i auto-regulació, 
que brinden la possibilitat de desactivar reaccions automàtiques, a través d’observar cla-
rament les reaccions corporals i emocionals que sorgeixen davant de diverses situacions.
Els equips aprenen a aturar-se, fer una pausa i respondre de manera més adaptativa, 
desactivant la cadena reactiva que es genera en situacions d’estrès. Això implica entrenar 
la ment per estar plenament atent en el moment present, justament el contrari al que 
succeeix en la reacció de l’estrès.

L’entrenament basat en mindfulnes desenvolupa un alt nivell de consciència, i li permet 
a l’equip d’alt rendiment enfocar la realitat del moment present acceptant, el que implica 
sortir del “pilot automàtic”, i viure plenament el present tal qual es manifesta, per poder , 

 ltimament, se n’ha sentit molt a parlar de la falta de talent a la nostra comarca. 
Encara que és ben cert que moltes empreses tenen dificultats per contractar personal 
qualificat i amb potencial, també ens podem preguntar si realment les empreses fan tot el 
que poden per revertir aquesta situació.

És hora d’acceptar que les empreses podem tenir bona part de la responsabilitat i que 
potser encara no ens hem sabut adaptar a les noves tendències del mercat, ni a allò que 
les noves generacions busquen en una organització a l’hora de cercar feina. Hem de ser 
conscients que en aquest mercat tan globalitzat i competitiu, els candidats són els que 
tenen el poder de decidir on volen treballar.

Estic en contacte continu amb persones altament qualificades que, sense renunciar a 
viure a la nostra demarcació, s’han vist obligades a buscar feina fora, per la falta d’opor-
tunitats laborals i pel desconeixement de quines empreses poden donar resposta a les 
seves inquietuds professionals. Davant d’aquesta situació, només aquelles empreses que 
aconsegueixin consolidar la seva marca, seran capaces d’atraure el talent necessari per 
afavorir el seu desenvolupament. A la resta, els serà molt més difícil que professionals 
s’interessin pels seus projectes.

L’objectiu és treballar l’Employer Branding de la nostra empresa. És a dir, hem de tenir 
cura de la imatge que projecta la nostra organització, no només de cara als clients, sinó 
també als treballadors i als candidats potencials. Per a fer-ho, hem de promoure la trans-

parència i la comunicació amb l’exterior, explicant com és el dia a dia a l’empresa, mostrar 
quins són els avantatges i beneficis de formar part de l’equip, quines activitats es promo-
uen, quin és l’ambient de treball que es respira, valors, missió i visió, el seu compromís 
social... En definitiva, que la gent pugui veure què és el que significa treballar a l’empresa 
i que desperti l’interès de professionals amb talent, de manera que tinguin el desig de for-
mar-ne part i implicar-se en el seu equip. Aquestes accions, però, perquè realment causin 
l’efecte esperat, hauran d’anar acompanyades d’uns sistemes retributius adequats. Encara 
que el salari no és un factor essencial per a les noves generacions, aquestes reclamen que 
se’ls pagui d’una forma justa, legítima i proporcional a les seves responsabilitats.
 
L’èxit de les organitzacions està condicionat per les persones amb talent que treballen en 
elles i, a l’Anoia, són encara minoria les empreses que inverteixen en la seva Employer 
Branding. És feina de tots promoure unes bones polítiques de gestió de persones i inici-
atives dirigides a fidelitzar els treballadors i atraure el talent. Si, a més, som capaços de 
comunicar-ho de manera efectiva, estem convençuts que els professionals deixaran de 
buscar feina a fora i aconseguirem que el territori es consolidi com a referent del teixit 
empresarial català. Una bona solució per avançar en aquest camí és la cerca d’assessora-
ment professional especialitzat.  

Rànquing mundial de ciutats més atractives per a treballar:
1.Londres- 2.Nova York -3.Berlin - 4.BCN - 5.Amsterdam 
Font: Boston Consulting Group @VIAEmpresa

FALTA TALENT A LA COMARCA DE L’ANOIA? 

des d’allà, donar les respostes i fer els canvis necessaris de manera més conscient i eficaç.
L’entrenament en Mindfulness permet a l’Equip d’alt Rendiment:

• Augmentar la capacitat de gestionar situacions d’estrès.
• Major flexibilitat en la presa de decisions.
• Major creativitat en la resolució de conflictes.
• Mantenir l’equilibri i el focus mental sostingut en ambients desafiadors.
• Reduir intencionalment les reaccions d’estrès, fent eleccions conscients en resposta als 
desafiaments del propi equip.
• Involucrar-se en equips de treball a través d’un lideratge autèntic i genuí.
• Crear i sostenir hàbits de treball saludables.
• Accedir a un major nivell de calma i estabilitat.  

MARTÍ PINYOL  – Responsable de selecció de personal i expert en Employer Branding de Grup Carles 
@MartiPinyol 

MARTÍ PINYOLS.GOMEZ DE SEGURA 
HERRERO

Ú
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El proper Rec d’hivern es farà del 7 al 10 de novembre. / MARC VILA

Convocatòria per a participar al 
Rec.018, del 7 al 10 de novembre

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.018 ja té dates, 
serà del dimecres 7 al 
dissabte 10 de novem-

bre. Serà la dinovena edició 
d’un experiment de retail 
que combina la venda radical 
d’estocs en un ambient indus-
trial, acompanyada d’esdeve-
niments culturals, de gastro-
nomia i happenings de grans 
marques. Com sempre, el Rec 
Street Food oferirà la millor 
gastronomia amb alguna no-
vetat destacada. 

Hi ha oberta una convocatòria 
per marques i dissenyadors 
que estiguin interessats en 
formar part del Rec.018. Po-
den posar-se en contacte per 
correu (info@recstores.com) 
i els hi enviarem les Bases de 
Participació. La data límit és el 
20 de juliol.
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques i 
dissenyadors de moda que es 
fa al sud d’Europa, s’ha con-
solidat amb nou anys com un 
nou format de retail atractiu i 

REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment, al local 
de CCOO del Passeig 
Verdaguer, va tenir 

lloc un Homenatge a les per-
sones afiliades a la Federació 
de Pensionistes i Jubilats que 
van néixer abans del 1947 o 
que faci més de 25 anys  de la 
seva afiliació a CCOO.
De la comarca de l’Anoia varen 
rebre aquest reconeixement  
14 persones en un acte dirigit 
per la Secretaria General de 
la Federació de Pensionistes i 
Jubilats del Baix Llobregat/Alt 
Penedès/Anoia/Garraf Joana 
Solsona i Bestard.
Va prendre la paraula una de 
les afiliades històrica, Maribel 

Nogué i Felip, qui va enco-
ratjar a no limitar-se a recor-
dar un passat que ens recordi 
complicitats, sinó que –tal-
ment i com fem en el dia a dia 
amb els nostres néts i nétes- el 
que cal és valorar l’experiència 
de la pròpia vida per aportar 
a les generacions futures no ja 
les possibles gestes històriques 
sinó –mirant endavant- trans-
metre el compromís conse-
qüent mantingut en el decurs 
de tota una vida.
Posteriorment, cadascun dels 
afiliats i afiliades va rebre un 
obsequi de record fent-se una 
foto de grup per la ocasió amb 
Seve Duran i Alfonsa Santis-
teban, antic i actual Secretari 
Comarcal de CCOO Anoia.

innovador per a les marques i 
els consumidors. 
El que va néixer com un ex-
periment per donar a conèixer 
un vell barri amenaçat s’ha 
convertit en un gran  esde-
veniment que va rebre, en la 
passada edició de primavera, 
120.000 visitants, el 70% de 
fora de la comarca de l’Ano-
ia i on es van transformar 
56 espais en pop-up stores, 
amb 105 marques venent els 
seus estocs, entre dissenya-
dors alternatius i marques 
consolidades. 

Homenatge a sindicalistes 
veterans de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

Des del dimarts 19 de 
juny i fins al dissab-
te 24, una delegació 

de la Jove Cambra de Cata-
lunya ha participat a la Con-
ferència Europea de la Junior 
Chamber International, que 
aquest any s’ha celebrat a la 
ciutat de Riga (Letònia). La 
delegació estava encapçalada 
per la presidenta de la Jove 
Cambra de Catalunya, la 
igualadina Míriam València, 
acompanyada per 6 mem-
bres de l’entitat.
La presidenta de la Jove Cam-

bra Internacional de Catalu-
nya va contribuir com a po-
nent a la sessió de discussió 
sobre el cinquè objectiu de 
Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides. L’as-
sociació catalana fou per al-
tra banda finalista en la ceri-
mònia d’entrega de premis a 
projectes socials de les joves 
cambres europees, en la cate-
goria de Millor Projecte Em-
blemàtic Nacional (per a la 
campanya #TotesSomLíders) i 
Millor Projecte de Desenvolu-
pament Econòmic Local (per 
al BizMarathon que organitza 
la Jove Cambra d’Igualada).

Míriam València, en la 
conferència europea de 
Joves Cambres

Rotary Club, amb el Curs per a la Pau
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus d’Igualada, 
en col·laboració amb la 
UdL, organitza durant 

el mes de juliol un curs per 
la pau al món.  Per segon any 
consecutiu, Rotary Club Igua-
lada patrocina la participació 
en aquest curs, de dues noies 
que provenen de Togo, on la 
pau és difícil.
En el programa hi participen 

professors de prestigi mundial.
En aquesta línia, i per tal de 
recaptar fons que ajudin a fer 
front a les despeses que supo-
sa la participació de persones 
d’origen de països en conflicte, 
Rotary Club Igualada organit-
za pel proper dimarts dia 10 
de juliol una conferència, de 
la que serà ponent, el prestigi-
ós i reconegut professor Josep 
Casadevall, advocat andorrà 
que actualment és President de 

la Secció Tercera del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. 
La xerrada es farà al Restaurant 
Sesoliveres a les 8 de la tarda, 
amb l’aportació de 10€ poder 
contribuir al finançament de la 
participació de dues noies.
Opcionalment es pot assis-
tir a un sopar solidari per un 
import de 20€.  Per confirmar 
l’assistència poden trucar als 
tel. 670248353 (Sr. Gumà) o al 
619705670 (Sr. López). 

Piscines de l’Anoia:

Infinit, Molí Nou, 
Òdena, Capellades, 

Jorba, la Llacuna, 
La Pobla de Claramunt, 

Sta. Margarida de Montbui,
 Can Titó ( V. del Camí)

8 de juliol



Funerària Anoia, 
solidària amb C. Roja

Demà dissabte, tornen les millors tapes 
amb el Fàtima té Salsa al Parc de Valldaura

  IGUALADA  | 23Divendres, 6 de juliol de 2018

Creu Roja a l’Anoia, continua 
desenvolupant programes adre-
çats a les persones més necessi-
tades gràcies al suport econò-
mic dels socis, i de les empreses 
col·laboradores, que ja sigui en 
espècie o mitjançant aportació 
econòmica, contribueixen a 
poder arribar al màxim de per-
sones arreu de la comarca.
El passat dimarts 12 de juny, 
Joan Gabriel (gerent de l’em-
presa Funerària Anoia SL), va 
fer entrega de la seva aportació 
als membres de Creu Roja a 
l’Anoia, que l’obsequiaren amb 
una litografia del Fons d’Art de 
Creu Roja, realitzada per l’artis-
ta Joan Gardy.
Des de l’entitat “volem agrair 
profundament aquest tipus 
d’iniciatives que ajuden a mi-
llorar les necessitats de les 
persones més vulnerables del 
nostre voltant, recordant a to-
tes les empreses que hi puguin 
estar interessades, que gràcies 
a la Llei de mecenatge, permet 
avantatges fiscals, a més a més 
de la satisfacció de poder ajudar 
a qui més ho necessita”.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dissabte, 7 de 
juliol, el Parc de Vall-
daura d’Igualada aco-

llirà la 24a edició del Fàtima té 
Salsa
El concurs de tapes arriba a 
la 24a edició i la convocatòria 
per als més petits celebra la 
quarta cita, estrenant la nova 
categoria juvenil
Igualada, 2 de juliol de 2018
El Centre Cívic de Fàtima or-
ganitza aquest dissabte, 7 de 
juliol, la 24a edició del Fàti-
ma té Salsa, una jornada molt 
arrelada que se celebra anu-
alment al Parc de Valldaura, 

pes Infantil i Juvenil, amb un 
obsequi per a tots els parti-
cipants i premis per les tres 
millors receptes de les dues 
categories: a les 10h hi parti-
ciparan els infants que cursen 
entre 2n i 6è de Primària i, a 
partir de les 12h, serà el mo-
ment dels joves entre 1r i 4t 
d’ESO. Aquesta darrera ca-
tegoria és novetat en l’edició 
d’enguany.
Tot seguit, entre les 12:30 i les 
13:30h, els participants en el 
24è Concurs Popular de Ta-
pes, podran lliurar els seus 
plats al mateix equipament. 
Tots ells també tindran un ob-
sequi, amb premis per als mi-

llors i, en aquest cas, cal ins-
cripció prèvia ja que les places 
són limitades.
A partir de les 20:30h i fins les 
2h de la matinada, tindrà lloc 
la Festa de la Tapa al Parc de 
Valldaura. La degustació de 
tapes tindrà un preu a partir 
de 2 euros cadascuna i, des 
de les 22h, en aquest mateix 
espai, actuarà el DJ Minitaks 
juntament amb David i Mò-
nica de l’escola de ball DyM 
Style. El lliurament de premis 
a les millors receptes tindrà 
lloc a partir de les 23h.
Es pot consultar l’agenda de la 
jornada i les bases del concurs 
al web www.igualada.cat.

aplegant gastronomia i música 
a l’aire lliure.
Al matí, al Centre Cívic, tin-
drà lloc el 4t Concurs de Ta-

Inici dels casals 
d’estiu a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, 29 
de juny, va tenir lloc 
a la Plaça de l’Ajunta-

ment d’Igualada la festa que 
marca l’inici de tots els casals 
d’estiu a la ciutat. Va ser una 
matinal en què els participants 
van gaudir d’un inflable que, a 
banda de fer que es divertis-
sin, els va ensenyar a tenir una 
casa energèticament més efici-

ent i com reciclar més i millor. 
Aquest inflable estava progra-
mat també dins de les activitats 
de la Setmana de l’Energia. A 
més, els més petits també van 
poder passar una estona molt 
divertida amb un espectacle 
d’animació infantil que els va 
fer ballar i cantar. A la festa 
hi van prendre part fins a sis 
casals diferents de la capital de 
l’Anoia, aplegant en total més 
de cinc-cents infants. 

Jornada de cloenda de 
la Xarxa Escola Nova 21

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 29 
de juny es va realitzar 
al Casal de joves de 

Masquefa, la Jornada de Clo-
enda de la Xarxa Anoia Est 
(Escola nova 21).  Amb l’ob-
jectiu de compartir un matí 

entre els mestres de les escoles 
de la xarxa generant espais de 
debat, reflexió i relació. Més 
de 90 docents dels 4 centres 
adscrits a la Xarxa Escola nova 
21 van poder debatre en les di-
ferents taules de conversa as-
pectes del nou paradigma i el 
canvi educatiu.

El curs d’IGD BATX 
finalitza a l’Ateneu amb 
èxit de participació

El programa IGD BATX de 
suport als treballs de recerca 
d´àmbit local organitzat per 
l´Ateneu Igualadí ha finalitzat 
el curs escolar 2017/ 2018 amb 
una excel·lent participació. 
Rere la vintena de treballs par-
ticipants en el nostre programa 
en aquest curs, dos han resultat 
guanyadors de Premi Igualada 
Jove de Recerca.
El primer premi ha estat per 
al treball “Com et dius? Estudi 
dels noms dels igualadins”, de 
Sofia Oliva Sabater, alumna de 
l’INS Joan Mercader d’Igualada 
en la categoria social i huma-
nístic.
El segon premi ha estat per al 
treball “Inscripcions llatines 
a la Comarca de l’Anoia”, de 
Maria Cahner Riba, alum-
na de l’INS Joan Mercader 
d’Igualada.
El programa IGD BATX és 
organitzat per l’Ateneu Igua-
ladí i compta amb el suport 
l’Ajuntament d’Igualada i els 
centres d’educació secundària 
de la ciutat. 

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONAL
per al departament 

comptable - fiscal i laboral
 amb experiència

Interessats envieu CV:
a Apartat  Correus 14,   08700 Igualada   

o bé a:  registrecurriculum@gmail.com

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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La trobada és con-
seqüència d’una reunió 
anterior convocada per 
TIC Anoia amb mem-

bres de la Fundació 
Mobile World Capital 

Barcelona, que buscava 
situar Igualada com a 

prova pilot del 5G

Nou piscines de l’Anoia participaran 
en el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
DOLORS CANAL / LA VEU 

F ins a nou piscines de 
l’Anoia participen diu-
menge dia 8 de juliol al 

Mulla’t per l’Esclerosi Múlti-
ple. “Aquest any a benefici dels 
infants amb EM”.  
El 25è. Mulla’t. Un any més tor-
nem a convocar-vos pel Mu-
lla’t. Hem crescut des de l’any 
2012 ara  “Nou piscines de la 
comarca de l’Anoia” participa-
ran aquest any el diumenge dia 
8 de juliol. Mulla’t per l’Escle-
rosi Múltiple, i en favor de la 
investigació d’aquesta malaltia 
en infants. L’Associació d’escle-
rosi Múltiple de la Comarca de 
l’Anoia ha treballat de valent 
per intentar que diumenge tot 
vagi a la perfecció i molta gent 
s’apunti a aquesta iniciativa, 
que es farà també a tot Cata-
lunya.
Igualada amb l’Infinit i el 
Molí Nou, Òdena, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, La Pobla de Clara-
munt, Capellades, Jorba i La 
Llacuna són els municipis de 
la comarca que participaran 
activament en el Mulla’t. 
Els membres de l’associació 
anoienca,  agraeixen el suport 

dels ajuntaments i dels volun-
taris.
En totes les piscines hi haurà 
una parada de marxandatge 
amb tovalloles, samarretes, 
bosses, necessers, llibretes  
amb les quals es pot col·labo-
rar amb la Fundació de l’Escle-
rosi Múltiple (FEM) .
Des de la Fundació Esclerosi 
Múltiple volen tenir un petit 
gest amb totes les persones que 
compren els articles del Mu-
lla’t. Per això, sortejaran dos 
telèfons iphone SE entre tots 
els compradors. Els fons re-
captats amb aquestes vendes es 

REDACCIÓ / LA VEU 

Representants de la Fun-
dació i2CAT van vi-
sitar les instal·lacions 

d’Iguana a Igualada per tal 
d’estudiar la possibilitat d’uti-
litzar la infraestructura que 
Iguana té desplegada a la co-
marca de l’Anoia per a la recer-
ca, desenvolupament i innova-
ció (R+D+i) que duu a terme 
i2CAT, i d’explorar possibles 
línies de treball conjuntes. 
La Fundació i2CAT és un cen-
tre de recerca i tecnològic se-
nes ànim de lucre que impulsa 
activitats d’R+D+i en els àm-
bits d’Internet i les tecnologies 
digitals avançades. Les seves 
iniciatives estan centrades en 
tres objectius: generar conei-
xement a partir de la partici-
pació en projectes de recerca a 
escala internacional, ostentant 
un rol clau en el programa 
marc de la Unió Europea per 
a la recerca i la innovació; im-
pulsar col·laboracions amb les 
empreses mitjançant l’execu-
ció de projectes d’R+D+i ori-
entades a desenvolupar solu-
cions innovadores que aportin 
valor afegit al mercat; i liderar 
iniciatives i projectes d’inno-
vació tractors en l’àmbit local 
que estiguin alineats amb les 
polítiques i estratègies TIC de 
les administracions públiques.
Prova pilot 5 G
En aquest sentit, un dels pri-
mers reptes que es podrien 
plantejar és l’ús experimental 
de tecnologies 5G, la cinque-
na generació de tecnologies de 
telefonia mòbil que ha de per-
metre grans amples de banda 
per a la transmissió de dades. 
Actualment i2CAT està col·la-
borant en diverses proves pilot 
de 5G.

La trobada entre Iguana i 
i2CAT neix com a conseqüèn-
cia de la reunió convocada per 
TIC Anoia amb membres de 
la Fundació Mobile World Ca-
pital Barcelona (MWC) amb 
l’objectiu de propiciar que 
Igualada pugui ser seu d’algu-
na prova pilot en la tecnologia 
5G.
D’altra banda i abans de la vi-
sita a les instal·lacions d’Igua-
na, els representats d’i2CAT, 
Artur Serra, Josué Sallent i 
Sílvia Castellví, acompanyats 
pels membres de TIC Anoia 
Jaume Catarineu, Carles Bas i 
Pep Solé, van visitar el centre 
de simulació mèdica 4DHe-
alth de la mà del director de 
simulació Juan Antonio Muro 
i de la regidora Patrícia Illa. 
La visita buscava trobar punts 
en comú per treballar línies 
conjuntes de col·laboració en 
l’àmbit de les TIC i de la salut.
Iguana és l’operador de teleco-
municacions de l’Anoia, amb 
seus a Igualada i a Masquefa, 
que desplega la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica i de ra-
dioenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil i 
telefonia fixa tant a empreses 
com a particulars. 

destinaran a Benefici dels In-
fants amb Esclerosi Múltiple. 
Activitats previstes: a totes les 
piscines hi haurà marxandat-
ge,  activitats per fer amena 
la jornada, aquagim, música, 
aquanens, aquacardio, aqua-
dance, bombolles, inflables a 
la piscina de Capellades i Vila-
nova del Camí i moltes activi-
tats pels més petits de les que 
esperem pugueu gaudir-ne 
tots i sorpreses  que esperem 
us agradin a tot. 
L’Associació agrairà els volun-
taris amb un petit esmorzar i 
una beguda.

Iguana i la Fundació 
i2CAT podrien implantar 
tecnologia 5G a la ciutat

Prop de 170 persones a la Caminada 
Memorial Jordi Mateu Lliró

REDACCIÓ / LA VEU 

U nes 170 persones par-
ticiparen diumenge 
passat en la camina-

da memorial Jordi Mateu Lliró 
persona molt vinculada al món 
de l’excursionisme, la cultura i 
la protecció del paisatge i la na-
tura. Amb el nom de Camins 
Perduts, Corriols Trobats la ca-
minada va recórrer durant poc 
més de dues hores els voltants 

de Vilanova del Camí des de 
l’aparcament del poliesportiu 
per viaranys, senders i corri-
ols desbrossats i recuperats en 
els que en Jordi hi tingué molt 
veure. 
Hi participaren el Club Excur-
sionista UECAnoia, la Colla 
Excursionista de Vilanova, el 
grup Trescar i Riure, l’Agrupa-
ment Escolta Jaume Caresmar 
i M. Antònia Salvà, l’Escola 
Mowgli, Omnium Cultural, 

Fundació La Tossa, Flama del 
Canigó, GEDEN Grup d’Es-
tudi i Difusió de l’Entorn Na-
tural, ADF Vilanova, Festa de 
l’Arbre de Maig, CECI, A Cent 
cap als 100, Agrupació Cultu-
ral i Recreativa Sigarra...
Després de l’esmorzar en una 
bona talaia en vistes a la Con-
ca, totes les entitats partici-
pants feren un breu parlament 
en homenatge i recordança a la 
personalitat d’en Jordi. 

Trobada amb els membres de TIC Anoia.



Angúnia entre els 46 
treballadors d’una 
empresa que se la 

considerava com un 
referent en la recerca i 

desenvolupament 
d’alta tecnologia

L’empresa, considerada tot un referent en el R+D+I a l’Anoia, ha guanyat molts premis i dóna feina a unes 50 persones.

L’empresa Saifor SLU de Vallbona presenta concurs 
de creditors i la plantilla anuncia mobilitzacions
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VALLBONA / JORDI PUIGGRÒS

L ’empresa Saifor SLU, 
dedicada a la fabrica-
ció de components per 

a centres de processament de 
dades i sales de control d’al-
ta tecnologia, ha presentat 
concurs de creditors i pretén 
acomiadar la totalitat de la 
plantilla ocupada a la seva seu 
i centre productiu de Vallbona 
d’Anoia, segons que han apun-
tat fonts dels representants 
dels treballadors.
La companyia, tot un referent 
en el camp del R+D+I a l’Ano-
ia i guanyadora de diversos 
premis, entre ells alguns de la 
UEA, hauria deixat d’abonar 
als seus treballadors l’import 
d’una paga extra i una part 
de la nòmina corresponent al 
mes de juny. 
Des de la direcció de la multi-
nacional s’ha traslladat als re-
presentants dels treballadors 
que l’empresa no afrontarà el 
pagament de les indemnitzaci-
ons que correspondrien en cas 
d’extinció dels seus contractes, 
argument exposat des del Col.
lectiu Ronda, que defensa una 
part dels 46 treballadors de la 
plantilla. Malgrat intentar-ho, 
La Veu no ha pogut comptar 
amb el raonament de la direc-
ció sobre aquesta situació.
La plantilla fa responsable 
“l’erràtica direcció de l’em-
presa” de l’actual situació 
d’una de les companyies de 
referència del sector tecnolò-
gic a Catalunya i preparen una 
intensa campanya de mobilit-

zacions contra el tancament. 
D’acabar tancant portes, su-
posaria un enorme daltabaix 
a Vallbona d’Anoia, on moltes 
famílies tenen algú treballant 
a l’empresa.
El novembre de 2017, la de-
marcació de la Catalunya 
Central del Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalu-
nya decidia guardonar l’ano-
ienca SAIFOR amb el premi 
Guillem Catà que anualment 
reconeix les empreses del ter-
ritori per “la seva excel·lència 
professional i trajectòria”. En 
aquella ocasió, el jurat del pre-
mi destacava la “modularitat, 
funcionalitat i eficiència” que 
Saifor aportava als projectes 
tecnològics i industrials en 
què participava, incloent-hi 
alguns de tan destacats com la 
fabricació i subministrament 
de la totalitat de sistemes de 
visualització de vols amb què 
s’ha dotat el nou i flamant ae-
roport de Jeddah, a l’Aràbia 
Saudita, inaugurat al maig 
d’aquest mateix any.

Tot i aquesta aparença de so-
lidesa per part d’una compa-
nyia que ha estat també refe-
rent i exemple de projecció 
internacional -va arribar a 
disposar de centres de distri-
bució i representació a Bèlgi-
ca, França, Dubai i Madrid i 
els seus productes es distribu-
eixen a més de 40 països de tot 
el món- ara ens trobem amb la 
mala notícia d’un concurs de 
creditors. Actualment a l’em-
presa hi ha un clima d’incer-
tesa entre els treballadors, atès 
que l’empresa ja els hauria dei-
xat d’abonar la paga extra que 
hauria d’haver pagat al mes de 
juny i una part de la nòmina 
d’aquest mateix mes “gene-
rant tot tipus de dubtes sobre 
la possibilitat que els treballa-
dors acomiadats acabin perce-
bent les indemnitzacions que 
els correspondrien”.
Representants de la plantilla 
lamenten “l’aparent decadèn-
cia financera” d’un projecte 
empresarial que va adquirir la 
seva forma actual l’any 1991 i 
va aconseguir situar el nom de 
Saifor entre els representants 
ineludibles a l’hora de par-
lar del sector de la tecnologia 
d’avantguarda a l’Estat espa-
nyol. 
Segons les mateixes fonts, les 
dificultats de Saifor són atribu-
ïdes “a deficiències en la presa 
de decisions per part de la di-
recció de l’empresa fundada 

per Josep Isart, especialment 
a l’hora d’impulsar l’ambiciós 
procés d’expansió internaci-
onal que ha portat Saifor a 
comptar amb les filials abans 
esmentades -de les quals cap 
existeix a dia d’avui- i destinar 
bona part de la seva producció 
al mercat internacional”. 
Aquesta orientació s’hauria 
accentuat fa vuit anys, arran 
de la creació d’Isart Group En-
terprises, un holding sota con-
trol de la família Isart a través 
del qual es van incorporar els 
fills del fundador a la gestió 
de l’empresa. La pròpia pàgina 
web de Saifor parla de la inter-
nacionalització del grup i la 
defineix com a “perfectament 
programa i realitzada” tot i re-
conèixer que va ser “molt cos-
tosa en qüestió de mentalitat, 
inversió econòmica i temps”. 
Unes paraules que a alguns 
dels treballadors que “ara s’en-
fronten a la perspectiva de 
perdre la feina sense percebre 
la indemnització que els cor-
respondria els resulten d’una 
trista ironia i un cert cinis-

me”, segons expliquen des de 
Col.lectiu Ronda. “L’empresa 
ha fet esforços enormes per 
finançar una expansió desme-
surada que ha acabat transfor-
mant-nos en un gegant amb 
peus de fang -explica un dels 
treballadors afectats- i posant 
en perill la viabilitat de tot el 
projecte empresarial, empor-
tant-se per endavant dècades 
de solvència tècnica, investi-
gadora i productiva”.

“Els treballadors no han ge-
nerat cap problema”
Josep Pérez, un dels advocats 
que integren l’equip de Col-
lectiu Ronda, considera que 
cal vetllar per tal que el procés 
es desenvolupi amb el màxim 
respecte pels drets i les legíti-
mes expectatives de la plan-
tilla. “No permetrem -afirma 
Pérez- que es faci servir el trà-
mit del concurs de creditors 
per tal de desprendre’s amb 
el menor cost possible de la 
plantilla, defraudant els seus 
interessos, i poder vendre així 
lliure de càrregues l’equipa-
ment, el coneixement i unes 
instal·lacions immensament 
valuoses. Ens hi oposarem fer-
mament i defensarem el futur 
d’una empresa que ha assolit 
grans quotes d’excel·lència i 
no mereix tancar portes per 
un problemes que en cap cas 
han generat els treballadors i 
treballadores”.

El personal apunta a 
una possible causa 
dels problemes les 

conseqüències 
de la creació d’un 
holding familiar 

El personal, que no 
hauria cobrat ni la 

paga extra ni part de la 
nòmina de juny, 

tem que no tingui ni 
indemnització per part 

de l’empresa

Saifor es dedica a la fabricació de components d’alt valor tecnològic, amb una plantilla d’alta qualificació... el que tant es diu que necessita l’Anoia.
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El proper dissabte, 7 de 
juliol de 2018 al Cas-
tell de Claramunt, es 

durà a terme la 22a edició 
del festival Anoia Folk. A 
2/4 de 9 del vespre, el grup 
d’animació infantil i fami-
liar AI L’ÀS presenten, Vola 
imaginaci. Ail’as és un grup 
de música i animació infantil 
amb cançons, danses i con-
tes. A partir de compartir 
gustos musicals i inquietuds 
educatives. Una formació 
amb arrels lligades al folk, 
que amb la combinació har-
moniosa de veus, música 

instrumental i dinàmiques 
participatives fem moure el 
cor i el cos de tots els qui ens 
vulguin escoltar. Un especta-
cle que s’encarregaran de fer 
participar a tothom, del més 
petit al més gran. La fitxa ar-
tística dels intèrprets és Ber-
nat Martí: Guitarra, acordió 
i veus. Xavi Pérez: Guitarra i 
veus. Sara Sanfeliu: Mandoli-
na, serra, percussions i veus. 
Jordi Martí: Bateria, per-
cussions i veus. Franc Miró: 
Baix i veus.
A 2/4 d’11 de la nit Guillem 
Roma i la seva banda presen-
taran, Connexions. La mú-
sica segons Guillem Roma, 

ens connecta amb nosaltres 
mateixos, amb els altres, 
amb el món i amb el més en-
llà i això és el que passa en 
els concerts i les cançons de 
Guillem Roma. 
L’artista osonenc no para de 
recollir els fruits d’escampar 
el bon rotllo i la frescor que 
desprèn la seva música. Una 
proposta original que fuig 
d’etiquetes i patrons i que ha 
crescut amb la força emer-
gent de les coses lliures fent 
camí amb veu pròpia. Des 
de les influències de la mú-
sica llatinoamericana fins als 
sons mediterranis conviuen 
amb elegància amb l’espon-

Guillem Roma i les cançons per a públic familiar 
d’Ai l’Às al XXII Anoia Folk 

Demà dissabte, la música folk i el bon ambient tornaran al Castell de Claramunt

taneïtat d’un directe enèrgic i 
participatiu que ens fa viatjar 
per la màgia d’aquest món. 
La fitxa artística dels intèr-
prets està formada per: Gui-
llem Roma: Guitarres i veus; 
Guillermo Rizotto: Guitarra; 
Anna Fernàndez: Violi; Nat-
suko Sugao: Trompeta; Pep 
Mula: Bateria

Venda d’entrades
Els preus de l’Anoia Folk són 
molt populars. A partir de 16 
anys: 8 €; De 6 a 15 anys: 2 
€ i de  0-5 anys: Gratuït. El 
Carnet Jove té un 50% de 
descompte. El lloc del festi-
val és com sempre en el marc 

del Castell de Claramunt (20 
minuts a peu i servei d’au-
tobús davant l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt de 
les 2/4 de 8 a 2/4 de 2h de la 
matinada). Tot i que recoma-
nem pujar a peu, només són 
20 minuts. Servei de begu-
des i entrepans per a sopar. 
La venda anticipada d’entra-
des es pot fer a Posa’l Disc a 
partir del 26 de juny, botiga 
de discos a la pl. del Rei, 1, 
08700 Igualada, Barcelona, 
o bé podeu reserva per cor-
reu electrònic a anoiafolk@
gmail.com i recollir les vos-
tres entrades el mateix dia a 
taquilla.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Piscina Municipal de 
la Pobla de Claramunt 
participarà, un any més, 

el diumenge 8 de juliol, al Mu-
lla’t per l’esclerosi múltiple. 
L’activitat, que arribarà a la 
25a edició, es farà a les 12 del 
migdia, quan tothom es podrà 
tirar a l’aigua en favor d’aques-
ta causa. Enguany la campa-
nya es dedicarà a l’esclerosi 
múltiple infantil.
La iniciativa s’impulsa des de 
la Fundació Esclerosi Múltiple, 
s’organitza des de la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament i 

compta amb la col·laboració 
de diversos voluntaris. A més 
de remullar-se, hi haurà una 
parada amb diversos produc-
tes de marxandatge per col-
laborar amb la fundació i un 
punt d’informació. La gent 
que tingui el carnet de la pis-
cina i vulgui fer una aportació 
podrà comprar l’entrada. 
A l’Anoia, a més de la Pobla de 
Claramunt, hi ha set piscines 
més que participen en la ini-
ciativa i són: l’Infinit i el Molí 
Nou d’Igualada, Santa Marga-
rida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Jorba, Òdena, Capella-
des i la Llacuna. 

La Piscina Municipal de la Pobla s’adhereix a la 25a edició del Mulla’t
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La Pobla de Claramunt 
va tancar el dilluns 2 
de juliol sis jornades de 

Festa Major, que han estat un 
gran èxit. La novetat del Tasta 
Pobla, una proposta gastronò-
mica que va omplir la plaça 
de l’Ajuntament, i el fantàs-
tic espectacle de l’actor Quim 
Masferrer van ser els dos actes 
estrella de la programació, or-
ganitzada per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
El divendres 29 de juny, a par-
tir de les 7 de la tarda, un gran 
nombre de persones van om-
plir la plaça de l’Ajuntament 
per degustar els productes de 
la primera edició del Tasta Po-
bla, una proposta gastronòmi-
ca que endinsava els assistents 
a la cuina de proximitat amb 
un toc gourmet. L’espai estava 
molt ben decorat, amb unes 
carpes al voltant de la plaça, 
unes tauletes i tires de llums 
que oferien un ambient càlid i 
agradable, amb el fons musical 
chill out del grup Tea for Two.
Els assistents van poder tastar 
broquetes de pollastre, coques, 
sushi, sushi català, pernil sa-
lat, formatges, mousse, vins i 
cervesa artesana, entre d’altres 
productes selectes. Va ser una 
proposta molt encertada i que 
va superar les expectatives de 
l’organització.
I el diumenge 1 de juliol, al ves-
pre, l’actor Quim Masferrer va 
aplegar unes 500 persones a la 
plaça dels Països Catalans. Du-
rant una hora i mitja llarga, els 
assistents no van parar de riure. 

El Foraster va portar el seu dar-
rer espectacle Bona Gent, en 
què el públic és el protagonista. 
Amb gràcia i bon fer, Masfer-
rer va entrevistar diverses per-
sones del públic per conèixer 
alguns detalls de la seva vida. 
Al final de l’espectacle, l’actor 
va tenir un record pels polítics 
catalans empresonats i a l’exili.

Unes 300 persones, al sopar 
popular
Un altre dels actes que també 
va tenir una bona resposta va 
ser el sopar popular i el ball 
amb l’orquestra Venus, dues de 
les propostes més consolidades 
de la festa grossa poblatana. A 
l’àpat, que es va fer el dissabte 
30 de juny a la plaça dels Països 
Catalans, hi va haver uns 300 
comensals, que van menjar en-
tremès, pollastre a la catalana 
amb guarnició i pastís. 
Cap a les 12 de la nit, van so-
nar els primers compassos de 
l’orquestra Venus, que van con-
vidar la gent a sortir a la pista 
de ball. La festa es va acabar a 
la matinada amb la música que 

va punxar el DJ Àlex.
Abans del sopar, hi va haver 
una cercavila amb els gegants 
i els capgrossos de la Pobla de 
Claramunt. També es van es-
trenar els dos capgrossos con-
feccionats pel jovent del Cau 
Jove, que es diuen Max i Mila, 
i els dels nens i nenes de la Lu-
doteca. El recorregut es va ini-
ciar a l’avinguda de Gumersind 
Bisbal i va recórrer diferents 
carrers fins a la plaça de l’Ajun-
tament.
El mateix dissabte al matí, el 
Club Tennis la Pobla va orga-
nitzar una jornada de portes 
obertes a les instal·lacions. A la 
tarda, es va disputar la final del 
I Open Comarca d’Anoia i es 
va fer el lliurament de trofeus 
als guanyadors i finalistes de 
les diferents categories.
La Societat Coral la Lira va te-
nir un paper destacat en aques-
ta Festa Major. El dimecres 27 
de juny, a la nit, va obrir la 
programació festiva amb una 
cantada, que va aplegar un cen-
tenar de persones a la plaça de 
la Vila. L’audició es va incloure 

El Tasta Pobla i Quim Masferrer, actes estrella de la 
Festa Major de la Pobla de Claramunt
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Després de la Festa Ma-
jor, el segon cap de set-
mana de juliol, li toca 

el torn al barri de les Garrigues, 
de la Pobla de la Claramunt. Del 
6 al 8 de juliol, l’Associació de 
Veïns ha preparat una sèrie de 
propostes per què petits i grans 
s’ho passin d’allò més bé. La fes-
ta compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
Les activitats s’iniciaran, el di-
vendres 6 de juliol, amb un so-
par de veïns en què cadascú es 
portarà el menjar de casa i que 
tindrà lloc a partir de les 9 del 
vespre. A continuació, a 2/4 

d’11 de la nit, hi haurà ball amb 
Fernando de Màxim.
El dissabte 7 de juliol, de les 11 
del matí a les 2 del migdia, petits 
i grans podran passar una bona 
estona saltant ens uns inflables, 
jugant i refrescant-se a la festa 
de l’escuma. Aquesta activitat 
anirà a càrrec de l’empresa Ani-
ma’ns. Caldrà portar banyador i 
xancletes. A les 4 de la tarda, es 
jugarà l’onzè torneig de petanca. 
Les inscripcions es podran fer 
un quart d’hora abans de l’inici 
de la competició.
A 2/4 de 10 del vespre hi haurà 
un sopar popular, que consistirà 
en pa amb botifarra, formatge i 
refresc. Per assistir a aquest so-

par cal haver comprat, prèvi-
ament, el tiquet. I el segon dia 
de festa s’acabarà amb un ball, a 
partir de les 11 de la nit, amb el 
Duo Dip.
El diumenge 8 de juliol, a les 11 
del matí, es disputarà un torneig 
de futbol, que ja serà l’onzè any 
que s’organitza. A continuació, 
es disputarà la final del campio-
nat de petanca. A les 2 del mig-
dia, es farà una paella popular. 
Per assistir a aquest dinar cal 
haver comprat, prèviament, el 
tiquet. La festa s’acabarà amb 
un bingo, a partir de 2/4 de 5 de 
la tarda. Totes les activitats tin-
dran lloc al voltant del parc del 
barri, situat al carrer de Girona. 

El barri de les Garrigues es vesteix de festa

dins dels actes de commemo-
ració del centenari del naixe-
ment de la formació vocal, que 
se celebra enguany. 
En aquesta celebració també es 
va emmarcar la missa solemne 
cantada de Furio Franceschini, 
que es va oficiar el diumenge 1 
de juliol, al matí, a l’església de 
Santa Maria. A continuació, a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons, l’alcalde, Santi Broch, va 
inaugurar la col·lecció pictòri-
ca d’Anna M. Gispert, amb el 
títol “Una finestra a la natura”. 
La mostra es podrà visitar fins 
al dissabte 14 de juliol. Després 
de la inauguració, a la plaça de 
l’Ajuntament, hi va haver una 
ballada de sardanes amb Cobla 
Vents de Riella i un pica-pica 
per a tots els assistents.
Una de les propostes amb més 
tradició en la programació de 
la Festa Major poblatana és la 
cantada d’havaneres, que es va 
fer el dijous 28 de juny al ves-
pre a la plaça dels Països Cata-
lans. Tot i la pluja que va caure 
a la tarda-vespre, un centenar 
de persones van gaudir de les 

veus del grup Peix Fregit. A la 
mitja part, hi va haver rom cre-
mat per a tots els assistents.

Actes per als joves i 
la quitxalla
Com en altres edicions, la regi-
doria de Cultura també va in-
cloure dins de la programació 
festiva propostes per al jovent i 
la quitxalla. El divendres 29 de 
juny, després del Tasta Pobla, 
van pujar a l’escenari del parc 
de Sant Galderic els grups Suz-
zanna, Ebri Knight i Band The 
Cool. La festa la va tancar, de 
matinada, el DJ Àlex.
El darrer dia de Festa Major, el 
dilluns 2 de juliol, es va dedicar 
als més petits. A la plaça dels 
Països Catalans, durant el matí, 
hi va haver un parc infantil 
amb inflables. A la tarda, més 
d’un centenar de nens i nenes 
van berenar xocolata amb xur-
ros. I després, va arribar la plu-
ja de colors, amb la festa Holi i 
un bany d’escuma, en què pe-
tits i grans van passar una es-
tona divertida que va tancar les 
sis jornades festives.
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Montbui celebrarà 
entre el 8 i el 20 
de juliol una nova 

edició de la “Setmana de la 
Joventut”, conjunt d’activi-
tats adreçades al jovent del 
municipi.

Diumenge, “25è Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”
Les activitats de la “Setmana 
de la Joventut” començaran 
aquest diumenge a la piscina 
d’estiu de Montbui, amb l’ac-
tivitat de bany solidari “Mu-
lla’t per l’esclerosi múltiple”. 
Enguany s’arriba al 25è ani-
versari d’aquesta campanya 
de sensibilització per recaptar 
fons per lluitar contra la ma-
laltia, i que es viurà a Mont-
bui intensament. Durant la 
jornada de banys, a la piscina 
d’estiu, s’instal·larà una car-
pa de l’Asssociació Esclerosi 
Múltiple Anoia (AEMA), on 
es podran adquirir productes 
de marxandatge. A les onze 
del matí s’obriran portes a 
la piscina i hi haurà anima-
ció musical. A partir de les 
12 del migdia s’organitzarà 
una “MasterClass” de zum-
ba a càrrec de la monitora de 
Mont-aQua Iveth i es lliura-
rà un petit obsequi a tots els 
participants. I, com és cos-
tum, es farà un bany-capbus-

sada conjunt. 
L’activitat està organitzada 
per l’Ajuntament de Montbui, 
amb el suport de Mont-aQua 
(que s’encarrega de la ges-
tió de la piscina d’estiu) i de 
l’Associació Esclerosi Múlti-
ple Anoia (AEMA). Cal des-
tacar que en aquesta ocasió 
l’empresa que gestiona el bar 
d’aquest equipament durant 
la temporada de banys, “Bar 
La Piscina-Rubio” col·labora-
rà amb l’activitat lliurant un 
euro per cada entrada venuda 
el mateix diumenge. 
Dilluns continuaran les ac-
tivitats amb una novedosa 
“Tarda de futbol”. S’organit-
zarà una competició de fut-
bol-gespa, que es durà a terme 
a les pistes de futbol a cinc de 
Mont-aQua. Es dividiran els 
equips en dues franges d’edat: 

de 12 a 15 anys i de 16 a 18. 
Es podran formar equips a les 
categories masculina, feme-
nina i mixta. 
El primer equip classificat de 
cada franja d’edat obtindrà 
entrades gratuïtes per a l’ex-
cursió a Illa Fantasia que s’or-
ganitzarà en el marc d’aques-
ta “Setmana de la Joventut”. 
Les inscripcions per a aquest 
campionat de futbol-gespa es 
poden formalitzar a MontJo-
ve (carrer Sant Miquel, 6, de 
9 a 14 hores).
Les activitats continuaran 
dimarts amb la primera de 
les quatre sessions previstes 
de bany nocturn a la piscina 
d’estiu i també “Cinema a la 
fresca”. A les nou del vespre 
es podrà fer aquest bany noc-
turn a la piscina i a les 10 de la 
nit començarà la projecció de 
la pel·lícula infantil “Coco”. 
Cal destacar que l’entrada 
serà lliure i gratuïta i que hi 
haurà servei de bar.
El dimecres 11 de juliol entre 
les 10 i dos quarts de 12 del 
matí es durà a terme el taller 
“Diferents-iguals, prevenció 
de la LGTBIfòbia”, a càrrec 
de l’entitat JIS (Joves per la 
Igualtat i la Solidaritat). L’ac-
tivitat consisteix en un taller 
vivencial i pràctic, a través de 
dinàmiques de grup, per tal 
de fomentar actituds de res-
pecte i de no discriminació 

Montbui celebra del 8 al 20 de juliol 
la “Setmana de la Joventut”

entre sexes i les diferents op-
cions sexuals.
L’activitat és oberta a la par-
ticipació de tothom, però es-
pecialment a la població més 
jove.
També dimecres, però a par-
tir de les set de la tarda, s’or-
ganitzarà a la piscina d’estiu 
una sessió “MasterClass” de 
ball a la piscina. Es durà a ter-
me una sessió de ball a l’aigua 
oberta a tothom.

Downhill La Tossa, acampa-
da, excursió a Illa Fantasia, 
Festa Holi i concert jove, els 
plats forts
Fins el divendres 20 de juliol 
es duran a terme nombroses 
activitats en el marc d’aquest 
programa juvenil. D’entre les 
més destacades sobresurt l’es-
pectacular “Downhill”-des-
cens en vehicles “Drift-Trike, 
des del cim de La Tossa. 
Aquesta activitat, un clàssic 
de les darreres edicions de la 
“Setmana la Joventut”, es durà 
a terme el dissabte 14 de juliol 
a la tarda, a la carretera d’ac-
cés a La Tossa de Montbui. 
Per a més información i ins-
cripcions podeu consultar el 
Facebook Downhill La Tos-
sa. Cal destacar que aquesta 
activitat estarà amenitzada 
per DJ.
El mateix dissabte 14 de juli-
ol s’ha organitzat l’acampada 

d’estiu-nit de Bivac a la pis-
cina d’estiu. El preu d’aques-
ta activitat és de tres euros. 
Inclou sopar, acampada noc-
turna a la piscina, bany noc-
turn, esmorzar i activitats 
diverses. Les entrades per 
prendre part a l’acampada es 
podran adquirir a MontJove i 
a la piscina d’estiu. La nit de 
bivac-acampada començarà a 
les 10 de la nit.
El diumenge 15 de juliol tin-
drà lloc l’escursió jove al parc 
aquàtic “Illa Fantasia”. El preu 
de l’activitat oscil·la entre els 
10 i els 13 euros, segons l’edat 
de cada participant. El servei 
d’autobus i monitors anirà 
a càrrec de l’Ajuntament de 
Montbui (els participants no-
més han de pagar l’entrada al 
parc aquàtic). Les inscripci-
ons per a aquesta sortida es 
poden fer a MontJove, fins el 
proper 11 de juliol, en horari 
de 9 a 14 hores.
El divendres 20 de juliol fi-
nalitzarà la “Setmana de la 
Gent Gran” amb dos plats 
forts com són la “Festa Holi”, 
la qual es durà a terme als Jar-
dins de l’Ajuntament a partir 
de les set de la tarda. Finalit-
zarà aquest certamen el con-
cert jove del grup de Vilanova 
del Camí “La séptima trasta-
da”, que oferirà el seu reper-
tori musical per al públic més 
jove a la Plaça de La Vinícola.
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Dilluns passat va tenir 
lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Mont-

bui l’acte de reconeixement 
públic als alumnes de l’Institut 
Montbui que han participat a la 
sisena edició dels Tallers d’Es-
tudi Assistit. Aquesta iniciativa 
impulsada conjuntament per 
l’Institut Montbui i les escoles 
del municipi permet implicar a 
joves voluntaris de l’institut que 
ajuden durant el curs escolar a 
diferents alumnes de les escoles 
Garcia Lorca i Antoni Gaudí, 
que necessiten suport acadè-
mic. L’acte es va dur a terme 
amb la presència de la majoria 
dels estudiants guardonats, i 
també hi van ser presents bona 
part dels docents encarregats de 
coordinar i de dur a bon terme 

aquest projecte, tant a l’Insti-
tut Montbui, com a les escoles 
montbuienques.
L’Alcalde Teo Romero va pre-
sidir l’acte de reconeixement 
a una dotzena de joves que 
han pres part en aquesta ini-
ciativa 2017-2018. El batlle els 
va agrair “el seu compromís i 
esforç voluntari per reforçar 

l’aprenentatge d’altres estudi-
ants de Montbui”. L’Alcalde 
va valorar de forma positiva 
que cada any hi hagi joves de 
l’Institut implicats en aquest 
projecte i va recordar que la 
col·laboració voluntària en el 
teixit social del municipi és 
un element important i que a 
Montbui es premia també en el 
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L’Ateneu Cultural i Recrea-
tiu del Nucli Antic organitza 
aquest proper dissabte 7 de ju-
liol la seva IV Mostra de Cer-
vesa Artesana. Durant tota la 
tarda, els assistents podran 
degustar diferents begudes de 
proximitat i tapes variades. 
Tammateix es podrá escoltar 
música en directe, amb l’actu-
ació del grup “La revolta Ko-
nica”. La Mostra de Cervesa 
Artesana ja és tot un clàssic 
dels esdeveniments estiuencs 
al Nucli Antic montbuienc i 
durant totes les edicions ha 
estat un gran èxit organitzatiu 
i de participación. 

L’Ateneu Cultural i 
Recreatiu organitza 
dissabte la 4a 
Mostra de cervesa 
artesana 

Acte de reconeixement als voluntaris dels tallers 
d’estudi assistit

lliurament de beques als estu-
diants universitaris i de cicles 
formatius. Cadascú dels joves 
participants en aquest projec-
te educatiu van rebre de mans 
del batlle montbuienc un 
abonament per poder gaudir 
dels equipaments aquàtics del 
municipi (Mont-aQua i pisci-
na d’estiu). 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest ha estat un cap 
de setmana intens  per 
a l’entitat jove La Xis-

pa que ha donat la benvingu-
da a l’estiu amb el Xispa Fest 
2018, un programa festiu amb 
dos actes força consolidats: el 
concurs de bandes i el Holi 
Colors. El parc fluvial de Vila-
nova del Camí ha estat l’esce-
nari d’aquestes activitats amb 
les que s’ha estrenat la nova 
Junta de La Xispa, amb la pre-
sidència de Maria Nieto.
Les primeres valoracions de 
l’entitat són molt positives, 
tant pel que fa la ubicació, al 
Parc Fluvial, com de la parti-
cipació ciutadana. Sergi Pérez, 
integrant de La Xispa, ha ex-
plicat a Ràdio Nova que l’en-
titat farà una valoració acura-
da de l’organització dels actes 
però en termes generals asse-
gura que estan satisfets amb 
els resultats.
Divendres al vespre es va ce-

lebrar el concurs de bandes, 
al que s’hi van presentar tres 
grups: Carlos Gómez amb Ri-
card i Agui; Red Carpet Room 
i Ariadna Bonet i Xavi Mar-
tínez. El grup Herddeath, gua-
nyador del concurs de bandes 
de l’edició anterior van actuar 
com a teloners.
El Jurat, integrat per membres 
de La 7a Trastada, va atorgar 
el premi de la millor banda 
a Ariadna Bonet i Xavi Mar-
tínez, valorat en 150 €, men-
tre que el premi del públic va 
ser per a Carlos Gómez que va 
actuar amb Ricard i Agui. En 
aquest cas el premi és una ac-
tuació remunerada.
Maria Nieto, presidenta de 
La Xispa, ha destacat el gran 
nivell de les tres bandes que 
han participat al concurs i 
el bon ambient que hi va ha-
ver “el públic estava entregat 
amb els grups que actuaven” 
assegura. Nieto ha explicat a 
Ràdio Nova que la voluntat 
de l’entitat és donar continu-

El Xispa Fest 2018 ha ofert un cap de 
setmana intens als joves vilanovins

ïtat a aquest acte i donarà  a 
conèixer el talent musical dels 
grups joves.
Pel que fa al Holi Colors, que 
va tenir lloc dissabte a la tar-
da, la valoració també ha estat 
molt positiva. El Parc Fluvial 
va acollir un acte molt partici-
pat que es va desenvolupar en 
un ambient familiar, distès i 
divertit. Sergi Pérez, integrant 
de la Xispa, assegura que és un 
acte molt agraït i molt senzill 
que consisteix en obrir unes 
bossetes amb pigments de 
colors que es llancen a l’aire. 
L’acte va estar amenitzat amb 
la música del Dj David Farré.
Ara que ja s’ha tancar el Xis-
pa Fest, tots els esforços de 
La Xispa es concentren en la 
preparació del programa de 
Festa Major. Un seguit d’acti-
vitats que treballen coordina-
dament amb la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i que han 
de concretar-se aquest mateix 
mes de juliol.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació   Polígons 
dels Plans convida els 
empresaris i industri-

als de l’Anoia a compartir 
una jornada sobre assesso-
rament financer amb l’expert 
en Banca Comercial, Carles 
Vidosa. La jornada tindrà 
lloc el proper 12 de juliol a 
les 10 h al Centre d’Innova-

ció Anoia i compta amb el 
suport de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí.
Carles Vidosa té més de 30 
anys d’experiència en di-
recció de banca comercial 
d’empresa a Banco Atlánti-
co i Banc de Sabadell i té un 
àmplia experiència sobre els 
processos de finançament 
sindicat, gestió de risc i ope-

L’Associació Polígons dels Plans organitza 
una jornada d’assessorament financer 

racions internacionals amb 
divises i altres actius finan-
cers.
La jornada que s’allargarà 
uns 90 minuts està oberta a 
emprenedors, empresaris o 
industrials i malgrat que és 
oberta i gratuïta, cal fer la 
inscripció prèvia al telèfon: 
93 802 56 66, de 9 a 13h, o per 
correu electrònic a associa-
cio@poligonsdelsplans.cat

ÒDENA / LA VEU 

El Barri de la Font d’Òde-
na celebra aquest cap de 
setmana la 26a edició de 

la seva Festa Major amb gran 
empenta després de l’èxit de 
l’edició de l’any passat quan van 
celebrar les seves noces de pla-
ta. Així, la festivitat començarà 
divendres amb la tradicional 
botifarrada popular i a continu-
ació hi haurà disco mòbil a càr-
rec del dj Frank Nar, resident de 
carpes Sunset i del MIF Mallor-
ca Island Festival, qui punxarà 
els hits més actuals de l’estiu i 
farà ballar fins a la matinada.
Dissabte la Festa seguirà a les 
dotze del migdia amb un con-
curs de dibuix amb guixos de 
colors. Els més joves podran fer 
un dibuix al terra de la temàti-
ca que vulguin. L’organització 
posarà els guixos de colors i es 
podrà fer individualment o en 
equip. Paral·lelament, de les 
onze a les dues hi haurà la festa 
de l’aigua amb la primera cerca-
vila “Konkamulla” pels carrers 
Bonavista i La Font.  Joves, nens 
i acompanyants podran seguir 
al grup de batukada Konka-
trons i els veïns/es els hauran 
de remullar amb aigua per mi-
tigar la calor! A la tarda, serà el 

moment de posar-se en forma 
amb l’activitat “Jumping fitness 
class”, una activitat carregada 
d’intensitat i diversió que es re-
alitza saltant damunt d’un petit 
llit elàstic individual. A la nit, els 
veïns i veïnes es trobaran en el 
sopar de germanor, on compar-
tiran taula i conversa. Per aca-
bar, ball amb l’orquestra “Paris 
la nuit” que oferiran ball amb 
varietat de cançons i estils amb 
molta animació.
Diumenge la festa començarà a 
les onze amb la festa de l’aigua 
amb un lliscador aquàtic i festa 
de l’escuma. El migdia s’enge-
garà amb el tradicional vermut 
popular amb pica-pica per a 
tothom. Aquest és el moment, 
que els organitzadors aprofiten 
per parlar amb els veïns i veï-
nes i recollir suggeriments per 
les pròximes edicions. A les sis 
de la tarda el show vindrà de 
la mà de l’animadora Angela 
Show Woman amb animació 
per a tots els públics. Després, 
a les set de la tarda hi haurà 
l’actuació del grup brasiler “Big 
Brasil Show” que mostraran 
una mostra de balls brasilers 
com la samba o la lambada i 
per acabar, el punt final el po-
sarà la batukada de la banda 
local “konkatrons”.

ÒDENA / LA VEU 

El darrer dissabte del mes 
de juny a l’Espai Cultu-
ral i Recreatiu d’Òdena 

hi va haver una trobada ober-
ta a tothom amb membres del 
Grup d’Estudis Toponímics de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
Entre d’altres representants, hi 
havia el Cap del Grup, en Josep 
Solé Armajach, qui va conduir 
la trobada i el veterà en la recer-
ca de topònims el vilanoví de la 
comarca del Garraf, en Vicenç 
Carbonell.
La trobada, que es fa de forma 
itinerant per diferents munici-
pis relacionats amb la vegueria 
del Penedès, pretenia, sobretot, 
donar a conèixer la disciplina 
i activitat d’aquest Grup que 
estudia la toponímia d’aquesta 
zona als odenencs i odenen-
ques amb la intenció que algú 
hi participi de forma activa. 

Per això, si algú hi està interes-
sant pot contactar amb el grup 
mitjançant el correu electrònic  
HYPERLINK “mailto:j.sole.
armajach@gmail.com”j.sole.
armajach@gmail.com. A la 
presentació també hi van ser 
present les regidores odenen-
ques Sandra Fernández i Va-
nessa Massons.
D’altra banda,  al final de la 
trobada, també de forma dis-
tesa, els propis components del 
Grup van parlar sobre estudis 
que, actualment, estan realit-
zant. I és que en aquest Grup  
d’Estudis Toponímics de l’Ins-
titut d’Estudis Penedesencs s’hi 
poden explicar moltes anècdo-
tes, només de la disciplina en sí 
que se segueix. 
Cal dir, també, que els repre-
sentants del Grup van dur tre-
balls realitzats i algun llibre del 
propi Solé Aramajach titulat 
Coses de Bellvei.

Es busquen membres actius 
d’Òdena pel Grup d’Estudis 
Toponímics de l’IEP

Festa Major del barri de 
la Font d’Òdena
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PIERA / LA VEU 

El festival ‘Música en 
Viu’ torna a omplir de 
música el nucli antic 

de la Vila de Piera. Tres di·
vendres del mes de juliol i 
un divendres del mes d’agost, 
l’Ajuntament de Piera orga·
nitza diferents concerts a la 
plaça del Peix. El tret de sorti·
da es donarà el divendres 6 de 
juliol amb Pep Poblet & Nito 
Figueras i Txell Sust. Els tres 
artistes interpretaran cançons 
tradicionalment associades 
a veus masculines des d’un 
prisma femení, com temes 
de Billy Joel, Queen, Gossos, 
Michael Jackson, Pau Riba, 
Stevie Wonder, Blaumut o 
Supertramp.
El divendres 13 de juliol serà 
el torn de The Big Jamboree, 
una formació de vuit músics 
amb una extensa trajectòria 
musical i molta experiència 
sobre dels escenaris. El grup 
apostarà per composicions 
pròpies i versions de temes 
populars dels anys 40 i 50, 
com cançons de Louis Prima, 

Big Joe Turner, Louis Jordan 
o Roy Brown.
El divendres 27 de juliol, La 
Vella Dixieland aconsegui·
rà que els pierencs i les pie·
renques s’enamorin del jazz. 
La banda va néixer després 
d’una reunió entre amics per 
tocar música de manera ama·
teur i avui dia ja porta més de 
20 anys als escenaris. El grup 
ha enregistrat nou discos, fet 
més de 3.000 concerts i col·
laborat amb artistes com Els 
Pets o Lax’n’Busto.
Finalment, el divendres 3 

d’agost, Saphie Wells & The 
Swing Cats tancaran la nova 
edició del festival ‘Música en 
Viu’ amb un concert ple de 
temes clàssics del jazz en for·
mat acústic i original. L’actua·
ció repassarà les millors com·
posicions musicals dels anys 
30 i 40, com temes de Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald, Chet 
Baker o Duke Ellington.
Tots els concerts començaran 
puntualment a les 22 hores 
a la plaça del Peix. En cas de 
pluja, les actuacions musicals 
no es posposaran i es farien al 

Arriba una nova edició 
del ‘Música en Viu’ a Piera

PIERA / LA VEU 

Del 6 al 8 de juliol té 
lloc a Piera la 12ª 
Festa de la Diversi·

tat, al Gall Mullat de Piera, 
organitzada per l’associació 
Festa Diversitat Piera.

PROGRAMA

Divendres 6 de juliol
· 19 h Inauguració Festa Di·
versitat 2018
Obertura de parades i mostra 
de música en família a càrrec 
de l’Aula Municipal de Músi·
ca Maria Escolà i Cases
· 19.30 h Dansa·jazz, hip hop 
i funky
Amb els grups de la Piscina 
de Piera, dirigides per l’Anna 
Molla i el Carlos Vázquez
· 20.15 h Màster class de zum·
ba. A càrrec de l’Anna Molla
· 22 h II Gran gala Diversita·
lent.  
· 00 h Hey! Pachucos
Un dels grans grups de versi·
ons de l’actualitat

Dissabte 7 de juliol
· 11 h Tallers de txikung i 
taitxí
A càrrec de Monsana 
· 12 h Rua amb la Marching 
Band
de l’Aula Municipal de Músi·
ca Maria Escolà i Cases
· 12.30 h Taller de bachata 
fusió
Amb l’Oscarito i la Leona
· 13.30 h Concert vermut
Amb Carlos Gómez, compo·
sitor de rumba fusió acom·
panyat per Ricard Llorca 
(guitarra) i Jordi Aguilar 
(percussió)
· 16.30 h Temps infantil amb 
jocs del món
· 17.30 h Exhibició de Muay 
Thai
A càrrec d’Òscar Simón i 
dels alumnes de l’escola Kiat 
Chock Dee
· 18.30 h Xerrada (ponent per 
confirmar) 
· 19.30·21.00 h Exhibició de 
balls
Amb les escoles Dance Lu·

xury, Escuela Patricia Malo i 
Acadèmia Blue Moon
Exhibició de tai txi i qi gong, 
a càrrec de Montse Ruiz, del 
Centre Monsana 
· 21 h Karaokes Kids
Una missió a través del temps 
per trobar els herois que sal·
varan el futur 
· 22.30 h Nit de concerts
Amb  Don’t stop Dancing by 
Keké Kult,  Bemba Saoco, DJ 
Keké Cultu,  El Sombrero del 
Abuelo  i gimcana nocturna 
internacional organitzada per 
l’Eixam de Piera

Diumenge 8 de juliol
· 11 h Taller de ioga pilates
A càrrec de Centre Monsana
· 12 h Espectacle de folklore 
català
· 12.30 h Taller de percussió 
africana
A càrrec del grup Kayra 
· 13.15 h Màster Class de Line 
Dance
A càrrec de Nuriyah Nuhi / 
Acadèmia Blue Moon Dance 
· 14 h Concert vermut
Amb Pacheco & The Giango·
es (country)
· 16.30 h Taula rodona amb 
ONG
· 17.30 h Exhibició de balls
Amb Baila Descalza (danses 
polinèsies) i la Piscina de Pie·
ra (escola de dansa)
· 18.30 h Percussió africana
A càrrec del grup Kayra
· 19.30 h Exhibició de Bo·
llywood
Amb el grup Bollywood de 
Piera
· 19.45 h Tradicional i Bacha·
ta Moderna
A càrrec de Quisqueya Pro·
ject Dance Company
· 20.30 h Sandro Reyes
Concert amb un dels ritmes 
caribenys més de moda, la 
bachata 
· 22.00 h Musirka, La Suite
Amb la companyia ÉKI·LI·
KUÀ
Un espectacle que barreja circ 
i música amè i divertit
· 22.45 Cloenda i fi de festa
Amb l’actuació guanyadora 
del Diversitalent 2018 

Aquest cap de setmana, 
Festa de la diversitat 2018

PIERA / LA VEU 

Des del passat dijous, l’edifici 
parroquial, que durant molts 
anys s’ha anomenat  llar, ha 
passat a ser el Centre d’Aco·
llida la Vinya, un nou espai 
habitat i ple de vida, ja que 
acull un grup de 20 adoles·
cents, juntament amb els seus 
educadors, acabats d’arribar 
al nostre país i que pateixen 
situacions de desarrelament i 
exclusió social.
El nou centre està regentat 
per la Cooperativa SUARA i 

està situat just al costat del re·
centment proclamat Santuari 
del Sant Crist de Piera, el pas·
sat dissabte 28 d’abril, durant 
la missa solemne de la Diada 
del Sant Crist.
Cal remarcar que la revi·
talització de la llar ha estat 
possible gràcies al treball, as·

Nou centre d’acollida de joves a Piera
El Centre d’Acollida La 
Vinya, ubicat a les ins-
tal·lacions del Santuari 
del Sant Crist de Piera, 
engega una nova etapa

sessorament i ajut econòmic 
desinteressat de moltes per·
sones que s’hi han implicat 
d’una manera o altra. També 
cal agrair la feina de tota la 
parròquia i institucions del 
poble, així com el suport in·
condicional de la Cooperati·
va SUARA.

Impuls
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

Lluís  Mir 
Pardo
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 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de juny la 
sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament 

de Capellades ha servit per, 
entre d’altres qüestions, apro-
var diversos convenis.
En primer lloc, amb la pre-
sència de tots els regidors del 
Ple, es va aprovar l’acta ante-
rior i es va donar compte dels 
darrers decrets de maig i juny.
El primer conveni aprovat 
per unanimitat va ser entre 
l’Ajuntament i l’Associació 
Capellades Comerç. Tal com 
va explicar el regidor de Pro-
moció Econòmica, Àngel So-
teras, “enguany tenim el ma-
teix objectiu, la dinamització 
del centre comercial urbà”. En 
canvi, la dotació econòmica, 
gràcies a una nova subvenció 
de la Diputació, s’incremen-
tarà fins als 15.000 euros.
El segon conveni aprovat va 
ser entre l’Ajuntament i l’enti-
tat Xarxa Capellades. Tots els 
grups polítics van coincidir 
en valorar com a fonamental 
la tasca d’aquesta entitat per 
a la promoció de la cultura 
infantil en català i de qualitat.
El tercer conveni de l’ordre 
del dia es va aprovar també 
per unanimitat entre l’Ajun-
tament de Capellades i la Co-
missió de Reis, amb els ma-
teixos acords que l’any passat.
El Ple va continuar amb 
l’aprovació per Ple de l’adju-
dicació de la contractació del 
servei de gestoria, assessoria 
laboral i assessoria jurídi-

co-laboral tant per l’Ajunta-
ment com per als seus orga-
nismes autònoms. El regidor 
d’Hisenda, Jaume Solé, va 
explicar que durant el procés 
es van presentar 9 empreses i 
que es va escollir la guanya-
dora perquè permetia treba-
llar amb el mateix programa 
de nòmines i perquè hi havia 
una rebaixa del preu de sor-
tida. Els grups de l’oposició 
van valorar positivament que 
s’hagués fet el concurs per re-
gular el servei i perquè gràci-
es a això es disminuirà el cost.
Finalment, abans de precs i 
preguntes, es va aprovar per 
unanimitat una nova convo-
catòria d’ajuts per a activitats 
extraescolars esportives. La 
regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, va explicar com 
aquestes ajudes són per a les 
famílies que volen que els 
seus fills facin esport o acti-
vitats organitzades des de les 
ampes de les escoles.

El ple de juny aprova diversos convenis

Els Precs i preguntes van co-
mençar amb la intervenció 
de l’Alcalde, Aleix Auber, qui 
va posar en relleu la tasca del 
nou Consell d’Infants, felici-
tant la regidoria per la seva 
creació i la implicació tant 
dels Consellers com dels tèc-
nics que hi han participat. 
Per part del PdeCAT es va 
plantejar el prec que es pinti 
l’entrada de la Casa de la Vila 
i es va demanar per l’estat 
de diversos estudis com ara 
l’energètic o el de seguretat 
viària. Parlant sobre la imple-
mentació del servei de reco-
llida d’escombraries Porta a 
Porta, els grups van valorar 
prou positivament l’arrenca-
da del servei, excepte en la 
manca de contenidors sufici-
ents per als comerciants.
El darrer a intervenir va ser 
el grup del PSC, sol·licitant 
que es liciti de nou el servei 
de neteja ja que en breu venç 
el contracte.

CAPELLADES / LA VEU 

El mes de juliol porta 
noves activitats a la 
Piscina Blava de Cape-

llades. Les dues primeres són 
els cursets de natació i la Bi-
bliopiscina que han començat 
aquest dilluns. 
Recordem que els cursets es 
fan cada dia de dilluns a di-
vendres. El primer torn, de 
quatre a cinc de la tarda, és 
pels nens i nenes més petits o 
bé per als qui no han fet mai 
classes de natació. La segona 
hora és per als més grans o 
amb nivell més alt.
Pel que fa a la Bibliopiscina, 
se seguirà també com cada 
any amb propostes de contes, 
llibres i revistes per a totes 
les edats. S’han de demanar 
a recepció i tornar abans de 
marxar.
També aquesta setmana, co-
mencen les classes d’Aqua-
gim, tots els dimarts i dijous 
de 7a 8 del vespre. Les sessi-
ons són gratuïtes per als usu-
aris de la Piscina i aniran a 

càrrec de Sònia Pérez.
Finalment cal destacar que 
aquest diumenge es farà 
una nova edició del Mulla’t, 
una iniciativa de la Funda-
ció per l’Esclerosi Múltiple, 
que aquest estiu compleix 25 
anys.
Des de les 11 del matí i fins les 
2 de la tarda la Piscina Blava 
s’omplirà novament d’infla-
bles. A les 12 es demana a 
tothom que es tiri a l’aigua, 
sumant-se a la convocatòria 
que es fa per a tot Catalunya.

Cursets de natació, la Bi-
bliopiscina i el Mulla’t a 
la Piscina Blava

CAPELLADES / LA VEU 

Ara fa tres anys l’Ajun-
tament de Capellades 
va començar el trac-

tament anticonceptiu de la 
població de coloms. Es tracta 
d’un fàrmac considerat com 
a totalment segur, tant per a 
la salut dels coloms com per 
als altres animals domèstics. 
Aquest control ha permès 
disminuir més d’un trenta 
per cent la població de co-
loms joves. 
El primer dispensador es va 
posar al terrat de l’Ajunta-
ment per iniciar el tractament 
des d’aquest espai. Veient els 
bons resultats es va ampliar 

l’acció amb un segon aparell 
a la zona de la Bassa. Aques-
ta estiu, s’ha decidit col·locar 
un tercer dispensador per te-
nir control d’un altre nucli de 
població de coloms.
En aquest sentit el regidor, 

Nou dispensador per controlar la 
població de coloms

Salvador Vives, explica com 
“des de l’Ajuntament vàrm de-
cidir actuar sobre el control de 
coloms davant la proliferació 
observada en els darrers anys 
que podia arribar a constituir 
un problema de salut”.

CAPELLADES / LA VEU 

Per fer aquestes dues sessions 
només cal tenir entre 12 i 14 
anys i disposar d’un ordinador 
portàtil.  
Les classes es faran els dies 9 i 
10 de juliol de 4 a dos quarts de 
6 de la tarda a la Biblioteca El 

Safareig.
Les sessions aniran a càrrec de 
Jordi Bosch, de CreatiKP, que ja 
ha impartit diversos tallers a la 
Biblioteca de robòtica, tant per 
a joves com per a nens i nenes.
Per fer aquest taller cal fer ins-
cripció prèvia ja que les places 
són limitades.

Taller de creació de 
videojocs a la Biblioteca

ES BUSCA MESTRE/A D’ANGLÈS 
PER A NENS DE 5 A 15 ANYS 

PEL CURS ESCOLAR 2018-2019

Horari: cada dia de dilluns a divendres 
de 17:30 a 20:30

 
Es valorarà experiència prèvia, sobretot com a 

mestre/a infantil.

Requisits mínims: 
Nivell FCE/B2 d’anglès.

 
Interessats enviar CV a: 
vanessagdp@gmail.com
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

La localitat de l’Anoia, 
Sant Martí de Tous ha 
acollit els dies 30 de 

juny i 1 de juliol del 2018 l la 
IX edició del Festival de Lle-
gendes de Catalunya, el Fes-
LleCat.
Aquest esdeveniment ha re-
but una afluència de públic 
similar a les anteriors edicions 
durant tot el cap de setmana i 
gairebé totes les activitats pro-
gramades han tingut un afora-
ment complet.
Tot i això, el FesLleCat ha no-
tat la simultaneïtat propostes 
culturals que han tingut lloc a 
la comarca de l’Anoia.
L’activitat principal del Fes-
LleCat, l’Apagada de Misteri, 
va rebre la visita d’unes 1.200
persones, igual que en l’edició 
anterior, i va tenir molt bona 
acollida la interpretació final
per part de l’actriu Àurea Màr-
quez que va tenir lloc al pati 
interior del Castell de Tous.
Diumenge al matí, l’assistèn-
cia de públic s’ha fet notar 
sobretot durant la xerrada de 
l’escriptora Empar Moliner 
que ha explicat la seva parti-
cular visió de tres llegendes al 
voltant de tres tipus de vi del 
Celler Ronadelles.

Molt bona afluència de públic al festival 
de Llegendes de Catalunya
L’actriu Àurea Marquez culmina amb èxit l’Apagada de Misteri

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dissabte 30 
de juny els Falcons de 
Capellades van cele-

brar el seu sisè aniversari. Pel 
matí es van desplaçar fins a 
Sant Cugat per participar en 
la VIII Trobada d’Entreme-
sos de Catalunya. Aquesta 
celebració era una de les ac-
tivitats que es realitzaven en 
la Festa Major de la ciutat, 
que va començar el dia 28 de 
juny i va acabar el dia 1 de ju-
liol. La Coordiandora d’En-
tremesos de cultura popular 
i tradicional de Sant Cugat 
organitza aquesta festivitat 
amb l’objectiu de reunir mú-
sica i balls tradicionals de tot 
el territori català. En aques-
ta trobada hi van participar 

tres entitats més: Ball de Gi-
tanes de Valls, Mulassa de 
Mataró i el Ball de Pastorets 
de Castelldefels. Es van rea-
litzar dues rondes i en cadas-
cuna d’aquestes cada entitat 
realitzava un ball. Els Cape-
lladins en la primera ron-
da van efectuar les següents 
figures: Serra de 7 puntes, 
Tripira 4x3 amb Pilar amb 
tombarella i dues Espelmes; i 
en la segona ronda van coro-
nar Pira 5x4, Planxes i Avet. 
Per finalitzar la trobada cada 
entitat va realitzar un ball al-
hora i els Falcons van decidir 
carregar dos Vols de 3 coro-
nats amb un Vol de  2 i van 
ballar la Polca. Al acabar van 
gaudir d’un refrigeri amb els 
membres de les altres colles 
mentre compartien vivències 

i somriures.
Per la tarda els més petits de 
la colla van realitzar dife-
rents activitats fins que es va 
fer l’hora de sopar. Al vespre 
tots els membres de la colla 
van poder gaudir d’un es-
plèndid àpat plegats. Durant 
el sopar tots els assistents co-
mentaven que estaven molt 
contents amb l’actuació re-
alitzada pel matí ja que van 
desenvolupar les figures a 
la perfecció entre un públic 
molt entregat i divers.    
Ara, els Falcons de Cape-
llades, es preparen per a les 
seves pròximes actuacions 
que seran el dia 14 de juliol a 
Vilanova i la Geltrú en motiu 
de la Trobada de Falcons i el 
dia 15 de juliol al Camp del 
Rei de Vilanova del Camí.

Sisè aniversari dels Falcons de 
Capellades
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El SLO dels Hostalets de 
Pierola treballa durant 
tot l’any per oferir for-

mació, seguiment i ofertes de 
feina a les persones deman-
dants d’ocupació del munici-
pi. 
Al llarg del 2018 el SLO ha atès 
a 73 veïns i veïnes de les 197 
persones registrades al servei. 
Aquests usuaris han rebut ori-
entació, formació i suport en 
la seva cerca de feina. S’ofereix 
una atenció individualitzada 
als usuaris, que és un aspecte 
fonamental i característic del 
SLO que el converteix en una 
molt bona eina per les perso-
nes ateses.
Actualment el servei muni-
cipal dóna suport a gairebé 

el 45% de les persones en si-
tuació d’atur als Hostalets de 
Pierola que són 173.
Des del SLO es convida a totes 
les persones que cerquen feina 
o busquen una millora pro-
fessional a demanar hora amb 
la tècnica de referència, Laia 
Pascual. D’aquesta manera els 
i les demandants d’ocupació 
poden gaudir, de manera gra-
tuïta, de les eines i propostes 
que ofereix l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola.
El SLO dels Hostalets de Pie-
rola també presta serveis a les 
empreses i professionals del 
municipi, canalitzant les seves 
ofertes de feina i assessorant 
en polítiques de recursos hu-
mans. Durant l’any 2018 s’han 
gestionat un total de 31 ofer-
tes de feina. 

El Servei d’Ocupació 
dels Hostalets millora les 
possibilitats d’ocupació

TEATRE / LA VEU 

Entre dijous 5 i el divendres 6 
de juliol es realitzarà les obres 
de millora de la pavimentació 
a la Ronda de Ponent.
A més de renovar la pavi-
mentació i realitzar reparaci-
ons puntuals, s’instal·larà un 
reductor de velocitat en un 
punt intermig de la Ronda. 
Un dels objectius principals 
de l’actuació és guanyar en 
seguretat vial a la zona. S’ac-
tuarà   en uns 370 metres de 
la Ronda de Ponent, entre el 
Passatge Verdaguer i l’entorn 
de la Llar d’Infants i a   tota 
l’amplada de la via.
Dijous, 5 de juliol comença-
ran treballs previs de prepa-
ració i divendres, 6 de juliol 

s’executarà la pavimentació 
entre les 8.00h i les 18.00h a 
tot el tram.
Durant el transcurs de les 
obres s’intentarà garantir al 

màxim els accessos als habi-
tatges existents que es veuran 
afectats de forma puntual 
mentre la maquinària passi 
just pel davant.

Millores a la pavimentació de la Ronda 
Ponent dels Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Punt Jove dels Hostalets 
de Pierola ha programat un 
mes de juliol ple d’activitats, 
xerrades i tallers que no pots 
deixar escapar!
Després d’un juny sense pa-
rar, el Punt Jove manté la seva 
dinàmica i ofereix propostes i 
serveis per aquests dies de va-
cances. Sincronitzeu l’agenda 
i no us les perdeu!
• Dimecres, 3 de juliol: Taller 
de Bolliwood i Holi Festival. 

A partir de les 18.00 hores.
• Divendres, 6 de juliol: Cine-
fòrum amb l’escola de música 
Cal Maristany. 17.00 hores.
• Dimarts, 10 de juliol: Guer-
ra d’aigua a Cal Ponsa. 17.00 
hores.
• Dijous, 12 de juliol: Sende-
risme. Camí per determinar. 
18.30 hores.
• Divendres, 13 de juliol: Co-
missió Jove. De 19 a 20 hores.
• Divendres, 20 de juliol: So-
par de Carmanyola. 20.00 
hores.

El Punt Jove prepara un 
juliol de pel·lícula

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Un conveni entre 
l’Ajuntament de Tous 
i el Consell Comarcal 

de l’Anoia permetrà que els 
nens i nenes de Tous puguin 
aprendre dansa a l’Escola de 
Dansa del Consell Comar-
cal de l’Anoia sense haver de 
traslladar-se a Igualada. Tous 
ha estat el primer municipi de 
la comarca que s’ha apuntat a 
la recent oferta de l’escola.
Així, l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal, proposa 
l’obertura i descentralització 
de les activitats docents que 
s’ofereixen a la mateixa esco-
la, als diferents municipis de 
la comarca de l’Anoia. L’objec-
tiu és promoure que la dansa, 
en totes les seves variants que 
s’apliquen a l’escola, pugui 
dur-se de forma normalit-
zada en els centres que cada 
municipi proposi.
En el cas de Sant Martí de 
Tous, primer municipi a ad-
herir-se a la proposta, les 
classes tindran lloc als nous 
espais de Cal Frarés la casa 
de la cultura de Tous . L’esco-
la de dansa mitjançant el de-
partament d’ensenyament del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
programarà la millor i més 
adient oferta d’activitats de 
dansa que encaixi amb els 
horaris i grups d’edat del mu-
nicipi i designarà el profes-

sorat necessari pels seu bon 
desenvolupament. Les perso-
nes interessades a apuntar-se 
a l’activitat poden adreçar-se 
al punt d’informació del ma-
teix edifici.
L’Escola de Dansa pertany al 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i imparteix els ensenyaments 
de nivell elemental de dansa, 
es preparen als/les alumnes 
per a la prova d’accés al grau 
professional de dansa en ofer-
ta ordinària i s’ofereix un pro-
grama de “dansa a mida” amb 
la finalitat d’atendre la diver-
sitat del públic que es pugui 
interessar per a la dansa a 
nivell social i cultural. L’esco-

L’Escola de Dansa del Consell Comarcal 
impartirà classes també a Tous

la està ubicada al carrer Sant 
Carles, 83 d’Igualada.
Des del Consell Comarcal, la 
decisió d’obertura i descen-
tralització de l’Escola de Dan-
sa es valora com un gran pas 
en l’expansió i cobertura dels 
serveis de l’ens comarcal als 
petits municipis. En aquest 
sentit, Xavier Perez, vice-
president de l’Àrea de Serveis 
a les Persones explicava que 
“aquesta iniciativa és una eina 
més per al reequilibri territo-
rial que ens permet assegurar 
la prestació d’un altre servei 
més als municipis que per les 
seves característiques no po-
den disposar-ne”.

PER JUBILACIÓ ES VENEN MÀQUINES INDUSTRIALS
Plana talla�ls JULKI

Overloc JULKI
Recobridora JULKI

Màquines en perfecte estat i funcionament

Contacte i informació: 687 33 15 73



VECIANA / LA VEU 

Durant aquest mes de 
juliol tindran lloc els 
diversos concerts que 

conformen el programa dels 
Festivals Alta Segarra 2018, 
que enguany arriben a la seva 
tercera edició.
Amb aquests festivals, de ca-
ràcter itinerant pels diversos 
municipis de la zona nord de 
la comarca, es donen a conèi-
xer els més bells racons de 
cada poble conjuminant mú-
sica, natura i gastronomia.
Enguany els municipis on 
tindran lloc els concerts se-
ran els de Castellfollit de 
Riubregós, Calaf i Veciana. 
Pel que fa a Veciana els con-
certs es celebraran als entorns 
naturals del Casal de la Salle, 

a la finca de Pareres, els pro-
pers dies 20 i 21 de juliol. El 
divendres 20 a les 22:30 hores 
tindrà lloc el concert “Tos-
sudament Llach” en el qual 
les conegudes Beth Roder-
gas i Elena Gadel juntament 
amb la simfònica de cobla i 
corda de Catalunya ens emo-
cionaran interpretant mítics 
temes del cantautor català 
Lluís Llach. L’endemà dissab-
te 21, a la mateixa hora, serà 
la formació La Folie, grup 
revelació dels premis Ender-
rock 2018, qui omplirà la nit 
de música i festa amb els seus 
animats temes.
La compra d’entrades es pot 
fer a les oficines de l’Ajun-
tament o bé als webs www.
tictactiquet.com o bé www.
festivalsaltasegarra.cat.

La tercera edició dels 
Festivals Alta Segarra 
passarà per Veciana

CALAF / LA VEU 

Calaf acollirà la Jornada 
de l’Economia Soci-
al i Solidària de l’Alta 

Segarra amb l’objectiu de ge-
nerar debat i acostar les idees 
i els projectes que en formen 
part a la població.
La jornada que serà el dissabte 
7 de juliol i permetrà conèi-
xer iniciatives de producció, 
comercialització, consum i 
finançament que funcionen 
dia a dia sota lògiques més 
democràtiques, equitatives, 
solidàries i respectuoses amb 
les persones, el medi ambient 
i els territoris.
Durant el matí, a la plaça dels 
Arbres, coincidint amb el 
mercat municipal, es celebra-
rà una mostra d’entitats i pro-
jectes d’arreu del territori que 
oferiran als visitants la possi-
bilitat de conèixer, i fins i tot 
de donar-se d’alta, a diferents 
serveis bàsics que treballen 
des de la lògica i els principis 
de l’Economia Social.
A la mateixa plaça a 2/4 de 
12 del migdia tindran lloc 
simultàniament una xerrada 
taller sobre economia social 
i consum conscient a càrrec 
del pagès i cooperativista, Ar-
nau Vilaseca.

Alhora els més petits podran 
gaudir d’una activitat d’anima-
ció infantil sobre alimentació 
saludable a càrrec de les actrius 
Marisol Casas i Inés Díaz. A les 
6 de la tarda a la Sala d’Actes 
Municipal de Calaf iniciatives 
com Pam a Pam o la Xarxa de 
Municipis per l’Economia So-
cial i Solidària faran una taula 
rodona per explicar com des de 
l’associacionisme es dóna su-
port i s’impulsen els diferents 
projectes que sorgeixen dia a 
dia arreu del territori amb vo-
luntat de transformar el model 
econòmic.
L’acte que està obert al públic 
en general vol acabar amb 
un debat on diferents agents 
de l’Alta Segarra aportin la 
seva visió sobre les fortaleses, 
oportunitats i necessitats de 
l’ESS a la comarca.
La jornada està promoguda 
per la Mancomunitat de l’Al-
ta Segarra i l’Ajuntament de 
Calaf, compta amb el finan-
çament de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport de 
la cooperativa l’Arada i l’Ate-
neu cooperatiu de la Catalu-
nya Central. La jornada també 
compta amb la participació del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
AnoiaActiva que promouen la 
xerrada taller del matí.

Calaf acollirà la Jornada 
de l’Economia Social i 
Solidària de l’Alta Segarra

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf ha 
signat amb el Departa-
ment d’Ensenyament 

un conveni de col·laboració 
entre administracions per tal 
d’organtizar diverses mesures 
flexibilitzadores i actuacions 
de reconeixement acadèmic 
en l’ambit de la formació pro-
fessional inicial. 
L’objectiu és flexibilitzar la 
formació professional i donar 
oportunitats a les persones per 
poder fer itineraris formatius 
a mida i professionalitzadors 
que permetin, a posterior, 
l’obtenció d’una acreditació 
oficial de les unitats o mòduls 
formatius realitzats. 
En concret, des del Centre de 
Recursos per l’Ocupació de 
Calaf s’oferirà a partir del mes 
d’octubre del 2018 diferents  
unitats formatives i mòduls 
dels grau de formació profes-

sional, dins la família de Co-
merç i Màrqueting. Algunes 
de les unitats que es poden 
programar són tènciques de 
magatzem, serveis d’atenció 
comercial, gestió d’un petit 
comerç, comerç electrònic, 
etc.
Per aquesta nova línia forma-
tiva, el CRO col·laborarà amb 
l’Escola de Treball de Lleida 

que donarà suport en la ges-
tió de la inscripció i en l’ ex-
pedició dels certificats de les 
unitats formatives, principal-
ment. 
L’Ajuntament preveu oferir 
aquesta formació de forma 
totalment gratuïta a través 
de subvencions del servei del 
mercat de treball de la Diputa-
ció de Barcelona. 

L’Ajuntament de Calaf signa un 
conveni amb Ensenyament per 
impartir formació professional

CALAF / LA VEU 

Laia Camats és una ca-
lafina alumna de l’IES 
Alexandre de Riquer 

que aquest 12, 13 i 14 de juny, 
com els gairebé 34.000 joves 
catalans, es va presentar a les 
proves d’accés a la universitat.
Durant dos anys, ha cursat el 
batxillerat científic i s’ha pre-
parat de forma brillant per a 
la selectivitat, amb la qual, ha 
aconseguit arrodonir aquesta 
trajectòria amb una excel·lent 

nota, un 9,55. 
El seu objectiu és estudiar 
Ciències Biomèdiques per 
la qual cosa necessitava una 
nota de tall de 12,1, i final-
ment, la mitja entre el batxi-
llerat i la selectivitat li ha per-
mès obtenir un 13,256. 
La Laia ha passat uns dies de 
relax a les illes tot i que asse-
gura que no és va posar tant 
nerviosa com es pensava i 
això li va permetre fer uns 
bons examens i aconseguir 
aquestes bons resultats. 

La calafina Laia Camats, entre les 
millors notes de les PAU a Catalunya

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament ha obert el se-
gon període de sol·licitud 
per a participar en la convo-
catòria pública per a la con-
cessió d’un hort urbà a Calaf.
En total, s’ofereixen 10 par-
cel·les d’horts urbans als so-
lars ubicats entre el carrer de 

Pujalt i el carrer de Laureà 
Figuerola ja que a la primera 
convocatòria s’han adjudicat 
un total de 9 de  diferents ti-
pologies. 
Les tres tipologies disponi-
bles són:
• Horts en règim de tari-
fa, subjectes a una tarifa de 
36,98€/any i una fiança de 
100€. Les llicències tindran 

una durada de 2 anys, amb 
possibilitat de pròrroga de 2 
anys.
• Horts en règim educatiu, 
amb una llicència de 2 anys, 
amb possibilitat de pròrroga 
de 2 anys.
• Horts en règim social, amb 
una llicència d’un any, pror-
rogable any a any fins a un 
màxim de 4 anys.

Segona convocatòria per sol·licitar un 
hort urbà a Calaf
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CALAF / LA VEU 

El Desfolca’t, el festival 
de Música Popular i 
Tradicional de Calaf i 

l’Alta Segarra ha tancat la 27a 
edició amb milers d’especta-
dors. Enguany l’organització 
ha apostat per fer un salt en-
davant més enllà de la progra-
mació habitual, farcint el Des-
folca’t de novetats. El Festival 
ha tornat als seus orígens, re-
cuperant alguns dels escenaris 
de les primeres edicions i tam-
bé n’ha sumat de nous.
La 27a edició ha recuperat 
els emblemàtics concerts a la 
plaça Gran, buscant un ambi-
ent més càlid i íntim amb les 
actuacions de Kepa Junkera i 
els irlandesos Moxie. També 
recuperat els espais del voltant 
de la plaça que són el cor del 
nucli antic. A l’escenari únic 
de la Capella de l’Antic Hospi-
tal hi han tingut lloc les actua-
cions de Lídia Pujol i Pau Riba 
a la tarda i la gran descoberta 
de El Pony Pisador a la nit. 
L’aposta per reubicar els esce-

El Desfolca’t tanca una 27a edició marcada per l’èxit en 
el canvi d’ubicacions i pel clam a la llibertat d’expressió

naris no s’ha aturat aquí i en-
guany el públic ha pogut gau-
dir d’un concert de La Viu Viu 
a La Bodega i també ha tingut 
lloc una de les activitats més 
particulars d’aquesta edició, els 
Microconcerts de l’alçada d’un 
campanar al Campanar de 
Calaf, que al llarg de dissabte 
va donar l’oportunitat a grups 
reduïts de públic de gaudir de 
trenta minuts de música des 
d’una perspectiva privilegiada 
i diferent.
El festival també ha volgut 
portar la música a tots els ra-
cions del poble amb dues pro-
postes noves. El 1r Concurs de 
Música Itinerant del Mercat de 
Calaf, que va repartir el premi 
entre Miguel Díaz i Clàudia 
Cabero, i va donar encara més 
vida a un dels espais distintius 
de casa nostra i s’han estrenat 
els Espais Off del Desfolca’t. 
Les dues, propostes encarades 
a donar oportunitat als músics 
del territori, que han comple-
tat la programació diürna del 
Festival.
Aquesta també ha estat una 

edició excepcional per la situa-
ció política que estem vivint al 
nostre país. Durant el discurs 
de presentació del Festival es 
va reivindicar la llibertat d’ex-
pressió en totes les seves fa-
cetes. “Tenim presos polítics i 
exiliades i, en especial, volem 
tenir un record pel nostre con-
seller de cultura, Lluís Puig 
Gordi, una de les persones que 
sempre ha cregut i apostat pel 
Desfolca’t i s’ha entregat en cos 
i ànima a impulsar la cultu-
ra popular a casa nostra. Ara,  
malauradament, està vivint un 
exili forçós. Els volem a casa.  I 
no en presons catalanes, sinó 
amb les seves famílies i fent la 
feina per la que el poble els ha 
votat. A ell i a tots els que estan 
a presons de l’Estat i que estan 
exiliats a l’estranger”,  deia Nú-
ria Planell, directora del Des-
folca’t. El festival també va ser 
un crit a la llibertat d’expressió, 
“No volem artistes a la presó 
per la seva ideologia ni per la 
lletra de les seves cançons. Ho 
volem deixar clar i no recula-
rem”, afegia.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El nucli de Sant Pere de 
l’Arç (o Sant Pesselaç) 
del municipi de Calon-

ge de Segarra es posa a punt 
per viure la seva festa ma-
jor. Aquest any s’ha canviat 
la data de la festa major: en 
comptes de celebrar-se al mes 
de setembre com era habitual, 
ara tindrà lloc al mes de ju-

liol, concretament el dissabte 
14 de juliol. Els actes comen-
çaran a la 1 del migdia amb 
la Missa solemne a l’església 
de Sant Pere. A 2/4 de 9 del 
vespre hi haurà ball amb Jor-
di Casellas i a la mitja part es 
repartirà pa amb tomàquet i 
botifarra per a tothom. Tam-
bé es farà un sorteig de lots 
de productes. Hi esteu tots/es 
convidats/des!

Dissabte, Festa Major a 
Sant Pere de l’Arç

PUJALT / LA VEU 

Dissabte 30 de juny 
vam poder gaudir de 
l’espectacle “Al caient 

de la nit, damunt les passes, el 
cel” del poeta Marc Freixas i 
el cantautor Raül Benéitez.
Van oferir un recital íntim 
sota les estrelles al jardí de 
l’Observatori de Pujalt, amb 
una bona combinació de po-
esia, música, i el conte de la 

lluna de la Roser Blàzquez. 
Tot això acompanyat d’un cel 
esplèndid. Un cop finalitzat 
el recital es va fer un tast de 
coca i cava, i com a cloenda i 
ja a plena nit, vam gaudir de 
l’observació i explicació dels 
Planetes, estrelles, galàxies... 
que podíem contemplar al 
cel amb el meteoròleg Albert 
Borràs acompanyat d’alguns 
membres d’AstroAnoia.
Agraïm al poeta Marc Frei-

Espectacular recital sota les estrelles 
de l’Observatori de Pujalt amb Marc 
Freixas i Raül Benéitez

xas, al cantautor Raül Benéi-
tez, a Lourdes Sensarrich Ro-
set de Galàxia Management, a 
l’escriptora i autora del conte,
Roser Blázquez, a Toni Ro-
mero (tècnic de so) als ex-
perts de l’Observatori com 
Albert Borràs i Jose Maria 
Llenas Garcia, i sobretot 
també a tot el públic que va 
venir i que van fer possible 
l’activitat. Ens tornarem a 
veure!
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Baliu amb el president de l’IHC, Manel Buron.

Victòries de Bou, 
Miquel i Canales 
al Trial de Lleó

HOQUEI / LA VEU 

C om ja es fa oficialit-
zar el passat mes de 
febrer, Ton Baliu tor-

narà a vestir la samarreta ar-
lequinada, convertint-se en el 
primer fitxatge de l’Igualada 
Rigat 2018-2019. D’aquesta 
manera, Ton Baliu comença-
rà la que serà la seva onzena 
temporada al primer equip 
igualadí. El jugador, de 29 
anys, arriba procedent del 
Porto, on ha jugat els últims 
dos anys de la seva carrera 
professional. L’igualadí ha 
signat contracte per les dues 
properes temporades, fins al 
30 de juny de 2020.
Baliu reconeix que “sempre 
he dit que l’Igualada és casa 
meva. Tornar va ser fàcil. 
Quan vaig decidir que l’etapa 
al Porto s’havia d’acabar, ens 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

M olta és la tradició 
trialera de la pobla-
ció lleonesa de Po-

bladura de las Regueras, doncs 
a més de ser la seu del campi-
onat estatal de trial també ha 
sigut en anys anteriors seu del 
mundial, inclús enguany és 
l’únic dels trials puntuables 
per l’estatal en la que s’han 
han disputat dos trials, un el 
dissabte i l’altre el diumenge 
amb puntuació independent a 
cadascun d’ells.
Àmplia la representació ano-
ienca a Lleó doncs el trial pun-
tuava per les seves diverses 
categories i en la que hi par-
ticiparen pilots de Moto Club 
Igualada, Moto Club Montbui 
i Piera Scan i aconseguint vic-
tòries i bones classificacions 
en general.
Així a la categoria absoluta 

vam entendre de seguida amb 
el club”. 
L’excapità de l’Igualada tam-
bé ha volgut lloar la feina que 
està fent el club. L’excapità as-
segura que “tornar a l’Igualada 
sempre era la primera opció, i 

més, amb el treball que s’està 
fent. Des del primer equip, 
hem de treballar per arribar el 
més amunt possible i intentar 
ajudar la base, que ha de ser 
l’energia i el futur de l’Igualada 
Rigat”.

Ton Baliu signa per dues temporades 
en el seu retorn a l’Igualada HC

MOTOR / LA VEU 

E l passat dissabte dia 30 
de Juny es va presentar 
el Team Endurance 37 

Motomorfosi a les instal·la-
cions del restaurant Samuntà 
d’Òdena amb una gran parti-
cipació, patrocinadors, amics, 
familiars i gent del motor de la 
comarca van assistir al acte. 
Aquest equip que esta format 
per 35 persones entre pilots, 
mecànics, cronometradors, 
repostadors, cuiners etc. par-
ticiparà el proper cap de set-
mana del 6/7 i 8 de Juliol a les 
24 hores AMV del circuit de 

El Team Endurance 37 Motomorfosi, 
un equip anoienc a les 24 hores AMV

triomf el dos dies del pierenc 
Toni Bou (Honda). A la cate-
goria TR2 hi participaren dos 
pilots del Piera Scan amb Beta 
Trueba; Gerard Trueba segon i 
setè, Sergio Ribau, quart i ter-
cer. A la categoria Júnior, vic-
tòria d’Àlex Canales de Moto 
Club Igualada amb GasGas al 
dissabte i cinquè el diumenge. 
Pol Mediñà del Piera Scan amb 
Beta Trueba segon els dos dies.
A Cadet, Lluc Miquel del Moto 
Club Montbui amb Sherco fou 
segon el dissabte i guanya-
dor el diumenge. A Femení 
B, Mireia Lozano del Piera 
Scan amb Beta Trueba, es 
classificà en quarta posició 
i segona respectivament. A 
Juvenil B, els pilots del Pi-
era Scan tots dos amb Beta 
Trueba es classificaren així, 
Marc Piquer tercer i segon i 
Àlex Mediñà quinzè tant el 
dissabte com el diumenge.

Carrillo i Pujol, 5ns 
al Ral.li Osona
MOTOR / JMV

E l d’enguany era molt es-
pecial per l’Escuderia 
Osona doncs es dispu-

tava el 50è Ral.li Osona, sense 
dubte el ral.li amb més tradició, 
juntament amb el manresà del 
2000 Viratges, dels puntuables 
pel campionat català, havent 
puntuat també alguna edició 
pel campionat estatal.
Entre els varis campionats i co-
pes de promoció cal destacar 
pel que fa la participació, el de 
l’equip de Moto Club Igualada 
format pels anoiencs Javi Car-
rillo i Ernest Pujol amb Seat 
Ibiza GTI 2.0 16V que partici-
paren dins el Trofeu de Cata-
lunya de Ral.li Sprint i en que 
aconseguiren una molt bona 
cinquena posició final.
Dins aquest trofeu de promo-
ció es disputaven cinc trams 

cronometrats, La Trona, la 
Vola dues vegades cadascun 
d’ells i el del Circuit d’Osona. 
Carrillo i Pujol aconseguiren 
fins i tot una segona i tercera 
posició en els esmentats trams. 
El guanyadors absoluts del 50è 
Ral.li Osona foren Albert Or-
riols i Lluís Pujolar amb Ford 
Fiesta RS WRC.

Catalunya, amb una Yamaha 
YZFR6 preparada  als tallers 
Motomorfosi d’Igualada.
El Cap d’equip Ramon Ale-
many va donar la benvinguda 
a tots el assistents al acte, tot 
presentant als pilots de l’equip  
que aquest any que son Jordi 
Sole, Ignasi Marcos, Josep Vi-
vancos i Roger Alemany.
Els pilots van donar les gracies 
a les seves famílies per la dedi-
cació que han de tenir per tal 
de poder assolir un bon resul-
tat. Pensem que per tal de po-
der fer una preparació correc-
ta van començar el setembre 
de l’any passat la preparació 

física i psicològica, pràctica-
ment tot un any de preparació.
Seguidament es van presen-
tar a tots el components de 
l’equip, que desinteressada-
ment ajudant a que això sigui 
possible i que els propis pilots 
van agrair públicament.
Per finalitzar la presentació 
tots els assistents van poder 
fotografiar-se amb la moto i 
els pilots, així mateix es va re-
partir un petit refrigeri genti-
lesa del restaurant Samuntà i 
es va donar el acta per acabat.
El equip us espera el proper 
cap de setmana al box Nº 10 
del Circuit de Catalunya.



Josep M. Moreno (CNI).

Bon paper del Patinatge 
Igualada en la primera 
fase d’Interclubs

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
es va celebrar la vuite-
na edició de la Vertical 

d’Arp. Aquesta era l’última 
cursa vertical del Circuit Fer 
d’aquest any. El recorregut és 
d’uns 6,0 km i 1000 m de des-
nivell positiu, sortint des de 
Sorribes de la Vansa i arribant 
al refugi d’Arp. La cursa trans-
corre per zones de gran interès 
paisatgístic. 
El guanyador va ser Marc 
Alonso amb 51’22’’ i en do-
nes l’Imma Parrilla amb 
1h03’23’’. El corredor del 
C.N.I. Josep M.Moreno va 
fer una bona cursa entrant 
en la posició 36 de la general 
i 11è de categoria.
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PATINATGE / LA VEU 

D issabte es va celebrar 
al Pavelló Joan Creus 
de Ripollet la prime-

ra fase d’Interclubs de la zona 
1 grup 1, organitzada per la 
Federació Catalana de Pati-
natge. Tot i quedar enquadra-
des en un grup molt compli-
cat, ja que hi havia clubs com 
el C.P.A. Ripollet i el P.A. Piera 
considerats segons el ranking 
de la Federació com dels mi-
llors del nostre país, les pati-
nadores del CPA Igualada van 
realitzar unes magnífiques ac-
tuacions, aconseguint 4 podis 
i la conseqüent classificació de 
4 patinadores pel Campionat 
Intercomarcal que es celebra-
rà el proper mes de Setembre.
Els resultats de les 11 patina-
dores del club que van pren-
dre part a la competició van 
ser els següents:
Iniciació D menor:  Gise-
la Laporta 2ª; Iniciació D 
major:  Marina Laporta 6ª; 
Alexandra Burczynska 9ª; 
Claudia Vanhecke 14ª; Anna 
Badia 16ª; Cristina Ramon 
17ª. Iniciació C major: Aina 
Alburquenque 1ª; Iniciació 
B: Ana Fernández 3ª; Inici-
ació A: Berta Roset 5ª; Anna 
Domenech 7ª; Certificat: 
Ivet Bonet 2ª
Gràcies a actuacions com 
aquesta el Club Patinatge Ar-

ESQUAIX / LA VEU 

E ls dos germans iguala-
dins Bernat i Joel Jau-
me van jugar en dos 

clubs diferents. El Joel ho va 
fer amb el club Tres Cantos de 
Madrid i el Bernat amb el Ten-
nis Sabadell actuals campions. 
L’atzar del sorteig va fer que els 
dos equips no es poguessin tro-
bar-se fins la final. 
Desprès de les rondes prelimi-
nars, Tres Cantos va derrotar a 
semifinals a l’Abarlés de Gra-
nada en una eliminatòria molt 
igualada de 3-1 i amb victòria 
del Joel davant Enrique Gon-
zalez per 3-1 i El Tennis Saba-
dell ho va fer amb el Rocafort 
de Barcelona per 4-0. 
També producte de les casua-
litats, els dos Jaume es van en-
frontar tots dos en la gran final 
resolta pel Bernat 12-10, 11-7, 
11-6 i dominada finalment pel 
Tenis per 3-1.
Aquest és el tercer títol conse-
cutiu pel tenis Sabadell i en les 
tres ocasions amb presència de 
l’igualadí Bernat Jaume, que 
per cert, estrena nou ránquing 
mundial, el 79.

Els germans Jaume, entre els millors 
d’Espanya en dos equips diferents

Campionat d’estiu i entrega 
de premis de la lliga social
A finals de juny va concloure 
oficialment la temporada d’es-
quaix amb el campionat d’estiu 
i acte seguit amb el sopar i l’en-
trega de premis de la lliga soci-
al de gener-juny.
La veritat és que el campionat 
que tancava la temporada va 
ser prou interessant amb molts 
partits renyits i boníssim am-
bient. El campionat va acabar 
amb el triomf de Joel Jaume 
que brillantment ha tancat 
fent el triplet i guanyant la lliga 

d’hivern, el comarcal de la fira i 
l’esmentat torneig d’estiu. 
El Jove Nacho Fajardo també 
ha completat un temporada 
molt regular pujant al calaix en 
tots els campionats.
Finalment la lliga social de ge-
ner-juny, la que premia als més 
regulars, te nou campió amb el 
Sergio Rivero davant del Lluís 
Fernández, a segona l’Albert 
Enrich ha dominat davant el 
Ton Colom i finalment a ter-
cera victòria incontestable del 
Jordi Gual davant el jove Jordi 
Colom.

tístic Igualada tot i la seva 
curta història, va aconseguint 
fites importants al món del pa-
tinatge artístic del nostre país, 
i aconsegueix que el patinatge 
artístic igualadí comenci a ser 
conegut arreu.
Aquesta va ser l’ultima com-
petició abans de l’estiu, i es 
tanca la primera part de la 
temporada amb uns resultats 
espectaculars, amb un to-
tal de 21 podis aconseguits, i 
fins a 12 patinadores que han 
aprovat les proves de nivell de 
la Federació Catalana de Pa-
tinatge accedint a la següent 
categoria.
Resultats que encara són més 
remarcables ja que les condi-
cions en les que han d’entrenar 
els esportistes d’aquest club 
són molt pitjors que les dels 
altres clubs de rodes d’Iguala-
da pel dèficit de pistes en con-
dicions a la ciutat i un injust 
sistema de repartiment. Per 
tot plegat, la Junta directiva 
del club vol felicitar i expres-
sar la seva admiració per l’es-
forç i esperit de superació de 
tots els patinadors i patinado-
res del club. 
Durant el Juliol, continuen 
els entrenaments, i després de 
les vacances arribarà la sego-
na part de la temporada amb 
l’apassionant Campionat In-
tercomarcal de la Federació i 
demés trofeus.  

El CN Igualada, a la Vertical d’Arp

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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El 22 de juliol, trobada 
de clàssics als Hostalets

CICLISME / LA VEU 

E l 1r Gran Premi Vila-
nova del Camí va ser 
tot un èxit, tant de par-

ticipants, com de públic que 
no es va voler perdre aquesta 
competició ciclista puntua-
ble per a la Challenge de Ve-
terans. Una competició que 
va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i la Federació de Ciclis-
me de Catalunya i que va gua-
nyar Sergi Lozano, de la Penya 
Roberto Lozano Club Ciclista, 
organitzadors d’aquest com-
petició.
Les expectatives de l’organit-
zació es van complir amb es-
creix ja que es van superar el 
centenar de participants en-
tre les categories 40, 50 i 60. 
Malgrat les altes temperatu-
res d’aquest primer de juliol 
les categories de 30 i 40 van 
fer 30 voltes a un circuit de 
2,1 km i els veterans de 50 i 

MOTOR / LA VEU 

D iumenge 22 de juliol 
de 2018 tindrà lloc la 
II trobada de cotxes 

clàssics de Motor Show Club 
als Hostalets de Pierola. En-
globarà tot tipus de vehicles 
clàssics: cotxes, motocicletes, 
furgonetes, tractors, 4x4 i mi-
litars. L’esdeveniment arrenca-
rà a les 8.30 h del matí i s’allar-
garà fins a dos quarts de dues. 
Els vehicles estaran exposats 
fins a les 12.30 quan marxaran 
a fer una petita ruta pel centre 

de la vila. Seguidament es farà
l’entrega de premis a cada ca-
tegoria i petita cloenda. Tant 
els visitants com els partici-
pants podran gaudir d’un es-
morzar de pagès a preus po-
pulars, un circuit per a cotxes 
de ràdio control, música, pa-
radetes o concurs de fotografi-
es de l’esdeveniment. Trobaràs 
tota la informació necessària 
a www.motorshowclub.cat. 
Organitzat per Motor Show 
Club amb la col·laboració de 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola.

Festival de final de curs de l’Hoquei Montbui
HOQUEI / LA VEU 

E l passat divendres dia 
22 de juny, totes les pa-
tinadores i el patinador 

de l’HC Montbui van realitzar 
el festival d’enguany de final 
de curs, anomenat Alice in 
Wonderland.
En el pavelló de Can Passanals 
es va representar, a través dels 
diferents grups de patinatge 
artístic, l’obra “Alícia en el País 
de les Meravelles”, espectacle 
basat en l’obra fantàstica de 
Tim Burton.
Hi participaren totes les pati-
nadores i el patinador de l’HC 

Montbui, des de l’escola de pa-
tinatge, els grups de promoció 
i iniciació i les monitores del 
club.
Amb aquesta representació 
volien mostrar, als seus fami-
liars i amics, els seus avenços 
en aquest esport, les tècniques 
que han anat perfeccionant al 
llarg del curs i les noves pi-
ruetes que han après aquest 
any. L’obra posava punt i final 
a la temporada de l’escola de 
patinatge mentre que els in-
tegrants dels grups iniciació i 
promoció encara tenen algu-
nes cites importants abans de 
tancar la temporada.

La representació va ser un èxit 
rotund, tant en execució com 
en organització i decoració, i 

així ho va gaudir tot el nombrós 
públic assistent, que omplien el 
pavelló montbuienc de gom a 

gom. Durant el festival ens van 
endinsar en l’ univers imaginari 
de l’obra representada.

Sergi Lozano, campió del 1r Gran 
Premi Ciclista Vilanova del Camí

60, van fer-ne 20.
Sergi Lozano, forma part 
de l’organització però tam-
bé competia i s’ha fet amb la 
primera posició al podi amb 
un temps de 1:50:56. De fet la 
Penya Roberto Lozano, Club 
Ciclista ha col·locat 4 dels seus 
membres entre les 20 primeres 
places. A part de Sergi Lozano, 
Santiago Molina es va classifi-
car en sisena posició, amb un 

temps de 01:52:04; Xavi Pérez 
i Alejandro  Martinez, que van 
entrar amb el mateix crono: 
01:52:22  quedant en 16a i 17a 
posició respectivament.
L’organització està rebent 
moltes felicitacions per l’or-
ganització d’aquest esdeveni-
ment que s’ha celebrat sense 
cap tipus d’incidència i amb 
unes mesures de seguretat 
importants. 

OPERACIÓ BIKINI FITNESS

El·líptica
Bicicleta estàtica
Cintes

A PARTIR D’1 € AL DIA SEGONS MODEL

Que la calor no t’aturi



Eva Marcé i Mariona Segarra, 
amb el president Jordi Balsells.

Ascens a lligues espanyoles dels 
equips de l’HL Igualada
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BÀSQUET / LA VEU 

La preparació per a la nova 
temporada està resultant molt 
positiva amb notícies com la 
dels nous patrocinadors del 
CBI. El Centre Dental Marcè 
i Sagarra és nou col.labora-
dor i les jugadores de l’In-
fantil Femení A lluiran, a les 
samarretes, el nom d’aquest 
centre equipat amb tecnologia 
d’avantguarda, dirigit per les 
odontòlogues igualadines Eva 
Marcè i Mariona Sagarra.
D’altra banda, l’empresa igua-
ladina Don Relax, també és 
nova patrocinadora del club. 
Don Relax és una botiga espe-
cialista en el descans, amb una 
extensa oferta de matalassos, 
que donarà suport al nostre 
club aquesta propera tempo-
rada 2018-19. A més, els socis 
del CBI rebran un regal per 
qualsevol compra a la seva 
botiga de la Crtra de Manresa 
133, a Igualada. 

Noves incorporacions
al Sènior Femení
El Sènior Femení del CBI pro-
met fer-nos gaudir la propera 
temporada 2018/19. D’una 
banda, les jugadores Carlota 
Carner, Judit Lamolla, Magda 
Jané, Marta Ametller, Núria 
Solé i Santa Carrasco han re-
novat per la següent tempora-

HOQUEI / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es disputà a Valla-
dolid la fase d’ascens a 

la Lliga Plata Espanyola d’Ho-
quei Línia. L’equip sènior jugà 
tres partits molt disputats 
quedant primer del seu grup 
i en conseqüència entrant a 
formar part l’any vinent dels 
equips de Lliga Plata.
El primer partit es jugà dis-
sabte al migdia contra el de 
Lugo. Primera part dens on 
l’equip gallec es col·locà da-
vant en el marcador. No obs-
tant això, en la segona part 
els igualadins capgiraren el 
seu joc i realitzant jugades i 
passes arribaren a portaria en 
diverses vegades fent rodar el 
puck i fent-lo entrar dins la 
porteria contrària. Resultar 
final.
El partit de la tarda  contra el 
Murcia fóra mes complicat. 
Els igualadins els hi costà en-
trar al partit durant part del 
primer temps. Els gols d’uns 
i altres anaven entrant però 
amb igualtat. Al final, però, 
del primer temps es posaven 
en un 5-3 favorable. A la se-
gona part aquesta igualtat en-
cara es va fer més palesa i ar-
ribaren al final del partit amb 
un empat a 6 forçant la pròr-
roga. Sense gols en aquesta, 
arribaven als penals on es van 
fallar els 3 i emportant-se un 

puntet en la classificació.
El partit de diumenge va ser 
clau. Els igualadins sortiren 
a  jugar-s’ho tot amb fermesa 
pero serens. En la primera 
part, els de villareal comen-
çaren a fer el seu joc i s’avan-
çarien en el matx. No està tot 
dit. Els nostres sèniors amb 
la motivació i el joc que por-
taven van saber capgirar el 
marcador. Primer empatant 
el partit i després posant-se 
davant del marcador. A la 
segona part,  els igualadins 
van tenir el puck durant part 
d’aquesta i van saber disputar 
el seu joc arribant al 3-1 fi-
nal i quedant primers del seu 
grup.
Enhorabona per aquest as-
cens. L’HLinia Igualada ja té a 
tres categories a Nacional per 
l’any vinent: alevins, infantils 
i sèniors.
Jugadors: Toni Marcet, Nil 
Domenech, Samu Ferrera, 
Marc Cano, Albert Mudar-
ra, Albert Muntades, Adam 
Gracia, Carles Tudela, Oriol 
Morera, Oriol Sànchez i Joan 

Carles Santano.
L’Infantil també és nacio-
nal!
A Sagunt (València) es jugava 
la fase d’ascens a la lliga naci-
onal infantil. Des del primer 
partit, disputat divendres al 
migdia, fins l’últim, de diu-
menge al matí, els jugadors 
igualadins han demostrat 
un gran nivell de joc assolit 
durant la temporada. En el 
primer partit es va superar 
als Skulls d’Almàssera, un os 
dur i més comptant amb què 
jugaven en una pista ja cone-
guda per ells, i després domi-
naren als Renos de Madrid, 
amb un resultat molt ajustat 
(0-1). Davant el rival més 
complicat, l’Espanya de Ma-
llorca, l’HLI va desplegar un 
gran joc col·lectiu, guanyant 
el partit amb solvència. 
Jugadors: Martí Sabaté, Unai 
Gracia, Erik Lorenzo, Llu-
ís Torras, Alex Sánchez, Jan 
Gamboa, Julián Carrasco, 
Alex Cano, Marc Camarero, 
Martí Roig, Biel Segura, Ser-
gi Gelabert.

Don Relax i Dental 
Marcé Segarra, nous 
espònsors del CBI

Gemma Farrera (Don Relax), 
amb el president Jordi Balsells.

da i, d’altra banda, el club ha 
signat els fitxatges de tres no-
ves jugadores: Laura Aniento, 
Carla Xairó i Clàudia Gener. 
Laura Aniento és una jove aler 
d’Esparreguera que ha jugat 
les darreres cinc temporades 
ha jugat al CBS Barça. Carla 
Xairó és una jugadora ala-pi-
vot olesana, que ha jugat a 
Copa Catalunya les darreres 
temporades amb el JET Ter-
rassa. La Carla ja havia jugat 
al CBI. Clàudia Gener és ju-
gadora jove de Sant Fruitós 
en la seva formació. La dar-
rera temporada, com a júnior 
de segon any, ha jugat al CBS 
Barça a Copa Catalunya, on 
ha jugat en una posició d’aler. 

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
22 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
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Sheila Avilés, 14ª al 
Campionat d’Europa de 
Curses de Muntanya
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del Club Atlètic 
Igualada Petromira-
lles, Sheila Avilés, va 

participar diumenge al Cam-
pionat d’Europa de Curses 
de Muntanya - Trail Run-
ning, formant part de la Se-
lecció espanyola absoluta. El 
campionat es va disputar a la 
localitat macedònia de Skop-
je i va comptar amb la par-
ticipació de destacats atletes 
internacionals de l’especiali-
tat masculina i femenina.
Sheila Avilés entrava 14ª en 
la prova del Campionat Eu-

ropeu femení, amb 1h. 00m. 
14seg., essent la primera 
classificada estatal. La prova 
es va dur a terme en un cir-
cuit ubicat a la muntanya de 
Vodno, sobre un recorregut 
d’onze km. i amb un desni-
vell ascendent i descendent 
de 700 m., amb sortida desde 
585 m., i arribada situada als 
950 m.    
La Selecció espanyola va ser 
8ª global en femenines amb 
95 punts, en el campionat 
dominat per França, segui-
des de la República Txeca i 
de Gran Bretanya, entre 17 
Seleccions participants.

Àlex González, sots 
campió d’Espanya 
Sub-16 en javelina  
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta cadet del C.A. 
Igualada Petromira-
lles/Dental Igualada, 

Àlex González, va assolir el 
sotscampionat d’Espanya en 
la prova del llançament de 
javelina corresponent al 17è 
Campionat d’Espanya Sub-
16, que es va dur a terme a les 
pistes de Castelló, en doble 
Jornada de dissabte i diumen-
ge matí i tarda, amb la parti-
cipació de prop de 900 atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 2003/04.
Hi participaren 6 atletes del 
CAI, assolint 1 medalla d’Ar-
gent  i 3 llocs de finalista en 
les proves respectives, en una 
gran actuació global. 

Van sobresortir les actuaci-
ons d’Àlex González, que es 
proclamava sotscampió esta-
tal en la prova del llançament 
de javelina, amb un millor in-
tent de 50,77 m.
Joan Sendra era 6è en salt 
d’alçada, amb 1,76 m. Aleix 
Llorens era 7è en pes amb 
14,19 m., i 12è en martell, 
amb 36,76 m. i Francina Mas-
sagué era 8a a la final dels 
300 m.ll., amb 42”50, impo-
sant-se abans en la seva s/f. 
amb 42”26.
Júlia Solé era 9a en la seva s/f. 
dels 1.000 m.ll.  amb 3’18”88, 
i Marcel·la Solé era també 9a 
en la s/f. corresponent dels 
600 m.ll., amb 1’47”49, el que 
no els donava l’accés a les fi-
nals respectives.

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 16 atletes 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles classifi-

cats, van competir diumenge 
en el 98è Campionat de Cata-
lunya Absolut del Serrahima, 
disputat enguany per separat 
del 21è Miting Internacional 
d’Atletisme Ciutat de Barcelo-
na, que es durà a terme el pro-
per 11 de Juliol. Els atletes del 
CAI tingueren una magnífica 
actuació global, aconseguint 
un total de 7 medalles, 4 d’Or, 
2 d’Argent i 1 de Bronze, un 
Rècord dels Campionats, di-
versos llocs de finalista en les 
proves respectives, i diverses 
mínimes per als estatals abso-
luts. El CAI Petromiralles va 
ser el 6è club absolut per pun-
tuació global dels seus atletes 
amb 74,5 punts, entre un total 
de 52 clubs classificats.
Van sobresortir,  dins de la 
gran actuació dels atletes del 
CAI, els títols de campions 
de Catalunya absoluts assolits 
pels atletes:  Cora Salas, que 
amb 6,18 m. millorava també 
el Rècord dels Campionats, 
i saltant 6,30 m. amb vent 
de 2,2 m/s. El Promesa Jordi 
Yoshinori Matsuoka assolia el 
campionat en salt de llarga-
da, amb 7,46 m. Abdessamad 
Oukhelfen era campió en els 
5.000 m.ll., amb 14’41”21, i 
Nora Taher assolia l’Or en 

el triple salt, amb 12,87 m., 
ambdós de categoria Pro-
mesa.
Eren sotscampions de Catalu-
nya Ariadna Ramos en triple 
salt, amb 12,86 m., i Robert 
Díez en el salt de llargada, 
amb 7,20 m. 
El Bronze era per al Promesa 
Guillem Carner en els 800 
m.ll. amb 1’53”74. La Juvenil 
Marta Galló era 4a en llar-
gada femenina amb 5,56 m., 
mateixa posició que el també 
Sub-18 Aitor Caldito, amb 
6,88 m. en la llargada mascu-
lina. Marc Sánchez era també 
4t. exaequo en alçada amb 
2,04 m. 
La Junior Naima Ait Alibou 
era 5a en els 1.500 m.ll., amb 
4’31”20. Ariadna Ramos era 
8a en llargada amb 5,38 m., 

lesionant-se en el decurs de 
la prova. Josep Mª Lagunas 
era 8è en disc, amb 38,87 m., 
i també 8è en pes, amb 11,34 
m. seguit de Ramon Sànchez, 
9è amb 10,91 m. La Promesa 
Estel·la Marigó era 8a en els 
400 m. tanques fem., amb 
1’07”35, i amb 1’07”25 en s/f.
El  Promesa Jan Roca era 
3r en la 1a s/f. dels 400 m. 
tanques amb 54”62, classifi-
cant-se per a la final, que no 
va disputar per lesió, produ-
ïda en la seva s/f. dels 200 
m.ll.,  i la també Promesa  
Anna Asensi participava en 
els 100 m.ll., essent 3a en la 
3a s/f. amb 12”60, quedant-se 
a únicament 4/100 de la final, 
i era també 6a en la seva s/f. 
dels 200 m.ll., amb 26”39, que 
no li donaven l’accés a la final. 

El CAI s’emporta 7 medalles i un rècord 
dels Campionats de Catalunya absolut 

Dues medalles per als Veterans del 
CAI als Campionats d’Espanya Master  
ATLETISME / LA VEU 

Els dos atletes Vete-
rans del C.A. Igua-
lada Petromiralles 

participants al Campionat 
d’Espanya Master de Vitòria, 
van assolir dues medalles de 
Bronze i dos llocs de finalista 
en les proves corresponents. 

Els campionats es disputaren 
els dies 29 i 30 de juny i 1 de 
juliol, amb la participació de 
més de 2.000 atletes estatals  
de les diferents especialitats. 
La pluja i el vent van condici-
onar les marques i actuacions 
dels participants.
Josep Mª Lagunas era 3r en 
llançament del pes en cate-

goria. M-40, amb un millor 
intent de 10,88 m., i era a més 
4t en llançament del disc amb 
36,63 m. i 5è en martell amb 
39,12 m. en la mateixa cate-
goria. M-40.
Josep Agustí Camats era tam-
bé 3r i medalla de Bronze en 
categoria. M-50 en llança-
ment de pes, amb 12,86 m.   

Abdessamad Oukhelfen, del CAI, 
rècord d’Igualada en 5.000 m.ll. 
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Ab-
dessamad Oukhelfen va as-
solir dimarts, 26 de juny, un 
nou rècord d’Igualada en la 
prova dels 5.000 m.ll., en la 

seva participació al Vè Tro-
feu Diputació de Castelló  en 
què van participar diversos 
atletes de l’elit estatal i in-
ternacionals. Abdessamad 
Oukhelfen era el guanyador 
de la prova dels 5.000 m.ll. 
amb un registre de 13’52”36, 

rècord d’Igualada, millo-
rant els 13’54”61 de l’ante-
rior plusmarca, assolida per 
Lahcen Ait Alibou (CAI) el 
13/05/2016 a Lloret de Mar. 
El mateix dia, Cora Salas era 
5a i primera atleta estatal en 
el salt de llargada femení.



  ESPORTS  | 41Divendres, 6 de juliol de 2017

13 medalles pel C. N. Igualada al 
campionat de Catalunya d’estiu júnior
NATACIÓ / LA VEU 

Des del 26 al 28 de juny 
es va disputar al CN.
Mataró el Campionat 

de Catalunya Júnior Open. 
Els resultats del C.N. Igual-
da van ser força bons i es van 
aconseguir un total de 13 
medalles. Els nostres neda-
dors van aconseguir ficar-se 
en diverses finals; en Marçal 
Rodríguez a les finals B dels 
50m, 100m i 200m esquena. 
El Xavi Tort i l’Andreu Ber-
mejo a la final B dels 200m 
papallona.
En categoria femenina, cal 
destacar la 16a posició de la 
Janna Blaya en els 400m lliu-
res, la 13a posició en els 800m 
i la 10a posició en els 1500m 
lliures tenint en compte que 
nedava en categoria absoluta.
D’altra banda la Laura Ro-
dríguez va aconseguir 3 me-
dalles de bronze en els 400m, 
800m i 1500m lliures.
En categoria masculina bona 
actuació del Nil Enriquez (5a 
posició) en els 50m i 100m 
i (6a posició) en els 400m 

lliures. El Jaume López (11a 
posició) en els 200m braça i 
(10aposició) en els 400m es-
tils. L’Àlex Varea, per la seva 
banda tornava de Mataró amb 
10 medalles (2 ors, 3 plates i 5 
bronzes), 2 plates aconsegui-
des en categoria absoluta, en 
els 50m i 100m braça.
En els relleus, el C.N. Igua-
lada es va fer amb el bron-
ze júnior masculí en els 
4x200m lliures i en els 
4x100m estils i va ser 4t en 
els 4x100m lliures.
L’equip deixa una bona im-

pressió, resultat de la bona 
feina feta durant tota la tem-
porada.
L’equip júnior masculí va 
aconseguir la 4a posició 
de la general per darrera 
dels grans però per davant 
d’equips amb major nombre 
de nedadors. L’equip júnior 
femení, amb una sola ne-
dadora, es va classificar en 
27a posició
Finalment en la classificació 
conjunta, el Club Natació 
Igualada va aconseguir la 8a 
posició.

HANDBOL / LA VEU 

El passat cap de setma-
na, es va celebrar la XX 
edició, del torneig  de 

handbol sorra ciutat d’Iguala-
da el més antic de Catalunya, 
a les instal·lacions del parc de 
Vall daura, organitzat pel Club 
Handbol Igualada. Més de 350 
esportistes i 35 equips, van 
gaudir d’unes fantàstiques 
instal·lacions i es va oferir un 
gran espectacle .
Les categories que van partici-
par eren: prebenjamí a Sènior, 
tant en format obert, com en 
format federat i dins del Tour 
català d’handbol platja de Ca-
talunya,en les categories base. 

També s’ha fet torneig de la 
categoria  Special, amb tota la 
il·lusió pels nois i noies, amb 
la participació de 6 equips, 
d’arreu de Catalunya.
Tots els esportistes partici-
pants, van rebre una samarre-
ta de record, i tots els equips 
guanyadors trofeus, així com 
els millors jugadors de cada 
final on es va agrair la seva 
participació. 
Dissabte a la nit, es va celebrar 
el tradicional sopar del club, a 
la fresca, on es va fer una bo-
tifarrada, amb la participació 
de pares i mares, jugadors i 
col·laboradors del club, per 
posar punt final a la fantàstica 
temporada.

XX edició del Torneig 
d’Handbol Sorra
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
presentarà durant la 
Festa Major d’Iguala-

da, “Xiques”, una innovadora 
proposta de microteatre que 
comptarà amb cinc especta-
cles creats expressament per a 
l’ocasió per una vintena d’ar-
tistes locals i comarcals de di-
ferents disciplines i que es re-
presentaran en cinc espais poc 
convencionals del teatre de la 
plaça de Cal Font.
Es tracta d’espectacles de 15 
minuts de durada que es re-
presentaran el dimarts 21, di-
mecres 22 i dijous 23 d’agost 
entre les 18:30h i les 21:30 h. 
Es faran 4 passis diaris de tots 
5 espectacles -és a dir 20 fun-
cions diàries i un total de 60 
en els tres dies- per tal que els 
espectadors tinguin el màxim 
d’opcions per triar quants es-
pectacles volen veure, i quin 
dia i a quina hora.
Cada espectacle compta amb 
artistes d’Igualada i la seva 
comarca (entre dos i cinc 
integrants) de diferents dis-
ciplines artístiques (músics, 
actors, dramaturgs, etc) que 
han creat l’espectacle expres-
sament per a l’ocasió tenint en 
compte l’espai on es represen-
tarà, que també juga un paper 
fonamental. Així doncs, “Xi-
ques”, es farà en cinc espais no 
convencionals del teatre i des-
cobrirà al públic racons insò-
lits del Teatre de l’Aurora on 
habitualment no s’hi fa teatre, 
com els camerinos, les golfes, 
el vestíbul, el bar o la sala d’as-

saig de la Coral La Llàntia.
“Xiques”, és una proposta que 
neix de la mà de l’actor Joel 
Grau i que comptarà amb la 
participació d’una vintena 
d’artistes: David Berenguer, 
Víctor Borràs, Cels Burgès, 
Íngrid Domingo, Jordi Farrés, 
Pep Farrés, Mosa Garcia, Joel 
Grau, Munseta Pelfort, Maria 
José Lizarte, Àfrica Llorenç, 
Marc Mateu, Alessii Scotto, 
Mònica Torra, Jacob Torres, 
Montserrat Valentí, Elisabet 
Vallès i Carles Viarnès.

Els espectacles
Les temàtiques dels cinc es-
pectacles, així com els artistes 
i les disciplines que els confor-
men, són molt diverses. A Sui-
te. Escollint renúncies conei-
xerem la història de l’Elisabet 
que ha de prendre una decisió 

crucial, la del Jacob que no pot 
suportar viure des del suïcidi 
del seu únic fill, i la del Car-
les que en té set. L’Elisabet i el 
Jacob no es coneixen però un 
fet irreversible els unirà per 
sempre. 
Molta merda narra els mo-
ments previs d’una artista 
abans de sortir a escena, on 
el pànic i l’eufòria la desequi-
libren. 
A En venda descobrirem els 
mètodes cada vegada més so-
fisticats per dur a terme mob-
bing immobiliari i poder fer 
fora a la gent gran del barri 
per convertir els seus pisos en 
moderns apartaments. 
Un músic d’èxit d’una fragilitat 
i sensibilitat extrema es tanca 
un bon dia en unes golfes i s’hi 
estableix indefinidament, re-
nunciant voluntària i decidi-

dament al món exterior, és la 
història de Llirep Der: les golfes 
del lament. 
Finalment, La fregona narra 
la història d’una dona de fer 
feines que s’ha carregat una 
valuosa escenografia i el con-
sell d’administració del Teatre 
l’ha citat a la Sala de Reunions, 
de forma extraordinària i ur-
gent, per enfocar la qüestió. 

Abonaments
Per tal de facilitar que els es-
pectadors es puguin fer el seu 
propi recorregut i triar quan i 
què volen veure, el Teatre de 
l’Aurora posa en marxa un sis-
tema d’abonaments amb en-
trades que van de 5 a 8 euros 
i que permeten triar entre una 
entrada sola per un sol passi 
o cinc entrades per repartir 
entre dies i espectacles (els 

El Teatre de l’Aurora presentarà ‘Xiques’ a la Festa Major 
d’Igualada, una innovadora proposta de microteatre
Es tracta de cinc espectacles de curta durada creats expressament per una vintena d’artistes anoiencs de diferents disciplines

abonaments no són nominals 
i permeten adquirir entrades 
per a un mateix espectacle o 
per diversos). Les entrades es 
vendran exclusivament a la 
taquilla del Teatre de l’Auro-
ra els dijous del mes de juli-
ol de 19h a 20h (també se’n 
faran reserves telefòniques) 
i durant la Festa Major el di-
lluns 20 d’agost de 19h a 20h, 
i els dies 21, 22 i 23 d’agost de 
17:30h a 21:30h ininterrom-
pudament mentre es van fer 
els espectacles.

Col·laboració de La Lenta
La microcerveseria igualadi-
na La Lenta col·labora amb el 
“Xiques” del Teatre de l’Aurora 
maridant espectacles de crea-
ció local amb cervesa artesana 
de producció també local. La 
Lenta donarà nom a la majo-
ria d’espais d’actuació i oferirà 
els seus productes al servei de 
bar que s’habilitarà al mateix 
teatre. Així doncs, els espais 
d’actuació seran Espai Bar 
La Lenta, Espai Golden Ko-
eman Camerino, Espai Op-
timista/Pesimista Vestíbul, 
Espai Bandar-Log Golfes i 
l’Espai La Llàntia. La Len-
ta elabora cerveses seguint 
el mètode tradicional, sen-
se additius ni conservants i 
sense filtrar ni pasteuritzar. 
A la primavera de 2016, van 
sortir al mercat amb la seva 
primera cervesa artesana, 
la Optimista/Pesimista i, a 
més d’aquesta, actualment 
ja produeixen dues cerveses 
més, la Golden Koeman i la 
Bandar-Log.

MÚSICA / LA VEU 

El passat 12 de maig la Schola 
Cantorum participà a la missa 
per la Mª de Déu dels Desam-
parats a l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada. Posteriorment ho 
feu per Sant Antoni de Pàdua, 
patró del gremi de blanquers, 
el diumenge 17 de juny a les 12 
del mitjdía a basílica de Santa 
María de la nostra ciutat. L’úl-
tima actuació de juny tingué 
lloc, a la mateixa basílica, el 
dimarts 26 a les 8 del vespre 

amb la missa per Sant Josep 
Mª Escrivà de Balaguer. Des-
prés d’aquéstes actuacions en 
que comptàrem amb la direc-
ció d’Oriol Plans i l’acompa-
nyament a l’orgue d’en Josep 
Xaubet, la Schola inicià el perí-
ode estival amb les merescudes 
vacances del 29 de juny al 25 
de juliol i, si a Déu plau, co-
mençarem  la nova temporada 
el 29 de Juliol a les 11del matí 
per Santa Marta co patrona de 
l’Asil del Sant Crist. Fins llavors 
doncs, bon estiu a tothom.

Últimes actuacions de la 
Schola Cantorum
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MÚSICA / LA VEU 

El municipi anoienc de 
Sant Pere Sallavinera 
donarà la benvingu-

da a l’estiu amb la 23a edició 
de les Nits Culturals de Sant 
Pere Sallavinera, que enguany 
tindran lloc el 6 i 7 de juliol. 
Una cita obligatòria i del tot 
marcada al calendari pels 
amants de la música clàssica. 
Des de 1993 han ofert, al llarg 
de dues nits d’estiu, especta-
cles musicals de gran qualitat 
artística i tot això presentat 
en el marc incomparable de 
la plaça de Sant Pere Salla-
vinera. L’acústica de la plaça, 
les cases que l’envolten, reves-
tides de pedra, la il·luminació 
i els més petits detalls cuidats 
al màxim ofereixen unes nits 
plenes de màgia.

 
Jordi Savall torna a l’Anoia 
per oferir un viatge per la 
música antiga
Obrirà la programació de 
la 23a edició l’obra Diàlegs i 

Jordi Savall, protagonista de Les Nits Culturals 
de Sant Pere Sallavinera aquest cap de setmana
El divendres hi haurà el concert Diàlegs i Improvisacions “D’Orient a Occident i de l’Antic al Nou Món” i dissabte la proposta 
per als més petits de Teatre Nu “La lluna d’en Joan” i “El Messies” de Händel

Improvisacions “D’Orient a 
Occident i de l’Antic al Nou 
Món”. Amb les seves violes de 
gamba italiana i anglesa data-
des l’any 1500 i 1697 respecti-
vament, Jordi Savall proposa 
en aquest concert un viatge 
per la música antiga per do-
nar a conèixer als espectadors 
contemporanis grans mera-
velles musicals abandonades 
en la foscor de la indiferència 
i l’oblit. Com ha fet al llarg 
dels seus més de 50 anys de 
carrera, el músic recupera 
tota l’essència i el misteri de 
la música antiga per oferir-
la amb la màxima bellesa i 
expressivitat. En aquest cas, 
a més, amb un eclecticisme 
geogràfic i temàtic total. El 
repertori inclou de temes se-
fardites procedents de Saraje-

vo fins a cançons tradicionals 
d’Israel, Afganistan, Espanya, 
Grècia, Marroc, Turquia o 
Catalunya, entre d’altres. El 
músic actuarà al costat del 
seu fill Ferran Savall a la veu i 
a la tiorba i de David Mayoral 
a les percussions.
 
A la tarda música i teatre 
per als més petits i al vespre 
“El Messies” de Händel
El dissabte 7 a les 18 h tindrà 
lloc l’activitat més familiar 
amb la representació de La 
Lluna d’en Joan de la compa-
nyia Teatre Nu. L’espectacle es 
basa en un conte que Carme 
Solé Vendrell va escriure i il-
lustrar l’any 1982.  La Lluna 
d’en Joan parla de les emoci-
ons d’un nen que ha de sal-
var la vida del seu pare que 

ha emmalaltit. L’obra és fruit 
d’un procés creatiu en què el 
treball plàstic de Solé ha estat 
fonamental per transmetre 
l’esperit del conta d’una ma-
nera tan fidel com actual. Tot 
plegat ha suposat un enorme 
estímul per una companyia 
que, des de fa anys, treballa 
amb imatges, paraules i tite-
lles.
La darrera proposta de la 23a 
edició tindrà lloc el mateix 
dissabte 7 a les 22 h amb l’obra 
El Messies de Händel amb la 
Coral Cantiga, l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48, els solis-
tes: Mireia Tarragó, soprano; 
Elisenda Arquimbau, mez-
zosoprano; Albert Casals, te-
nor; German de la Riva, baix i 
el concertino Quim Térmens, 
sota la direcció de Josep Prats.

DANSA / LA VEU 

Dissabte passat l’Aula 
-Escola de Dansa va 
presentar a l’Ateneu 

una Gala de Ballet posant fi 
al  curs d’ aquest any.
El públic que omplia el tea-
tre va gaudir  amb les evolu-
cions de les ballarines amb 
unes excel·lents coreografies 
que van ser presentades  sota 
el títol Igualada, La història 
amb dansa, començant amb 
els orígens de la nostra ciutat 
Igualada,  l’antiga  Aqualata.

Cada una de les diferents 
coreografies tenien com ar-
gument aspectes de la geo-
grafia comarcal  o d’activitats  
que es desenvolupen en el 
calendari cultural de la ciu-
tat com pot ser “L’European 
Balloon Festival”, la “Nit de 
Reis”, “Dia Internacional de 
la Dansa”, Rec 0” o la “Festa 
Major d’Igualada”, número 
que va comptar amb la pre-
sència a l’escenari de la colla 
dels Protons que van acom-
panyar les evolucions de les 
ballarines.

Per altra banda també va 
ser original la presentació 
de cada un dels números de 
dansa i els audiovisuals amb 
imatges relacionades amb  
les coreografies que s’oferien.
Al finalitzar l’acte, amb el 
lliurament de rams de flors 
als professorat, van tancar 
l’acte la directora de l’Esco-
la Dolors Climent i el regi-
dor de Cultura, Pere Camps 
que va felicitar a  tots els 
que havien  col·laborat en 
l’excel·lent espectacle ofert 
per l’Aula.

Brillant gala de ballet 
de l’Aula - Escola de Dansa
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TEATRE / LA VEU 

El diumenge 15 de juliol 
s’obrirà la convocatòria 
per sol·licitar actuar 

a la 30a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre 
infantil i juvenil que es durà 
a terme del 4 al 7 d’abril de 
2019.
La inscripció de companyies 
romandrà oberta fins al 15 
de setembre i es formalitzarà 
en línia a través del portal de 
La Mostra (www.lamostrai-
gualada.cat), on es detallen 
les condicions de participa-
ció. Hi poden optar totes les 
companyies professionals 
que presentin propostes escè-
niques adreçades a un públic 
infantil, juvenil o familiar.

La direcció artística de la fira, 
a càrrec de Pep Farrés, valo-
rarà els espectacles per la seva 
qualitat, novetat, dramatúr-
gia, innovació en el llenguat-
ge i aportació en el format. Hi 
tenen cabuda tots els gèneres, 
tant a sala com al carrer. Tot 
i que la majoria de les com-
panyies són catalanes, també 
s’inclouran formacions pro-
cedents de la resta de l’Estat 
espanyol i internacionals. 
Tindran prioritat en la selec-
ció les companyies que no ha-
gin participat a la fira l’edició 
anterior.
El 2018 La Mostra va progra-
mar 54 espectacles (19 estre-
nes) seleccionats entre més 
de 600 propostes rebudes, fet 
que ratifica el rol estratègic de 
la fira dins el sector.

S’obre la sol·licitud per actuar 
a la 30a Mostra d’Igualada

EXPOSICIONS / LA VEU 

Spirou va veure la llum 
per primera vegada 
l’abril de 1938 i va ser 

creat pel dibuixant Rob-Vel 
per a la revista «Le Journal 
de Spirou». Aquest 2018 que 
compleix 80 anys l’editorial 
Dibbuks ha fet una exposició 
retrospectiva en què 80 di-
buixants de tota la penínsu-
la reinterpreten l’univers del 
que és el personatge de cò-
mic franco-belga més impor-
tant de tots els temps. Ara la 
mostra arriba a la Biblioteca 
Central d’Igualada, que del 2 
al 30 de juliol compartirà el 
peculiar univers del grumet 
vermell més famós i simpà-
tic. Franquin, Jean-Claude 
Fournier, Jean-David Mor-
van o José Luis Munuera són 
alguns dels autors que han 
anat dibuixant el personatge 
al llarg d’aquestes vuit dèca-
des. Als anys vuitanta, per 
exemple, va aparèixer la sè-
rie de «El Petit Spirou», una 
preqüela que explicava la in-
fantesa del personatge.
A més dels dibuixos, en 
aquesta mostra s’hi podran 
veure també els còmics de 
l’Spirou que té la Biblioteca: 

la col·lecció del Petit Spirou, 
diversos volums integrals 
d’«Spirou & Fantasio» i les 
més recents publicacions a 
l’entorn d’aquest personatge. 
En aquest sentit destaquen 
els còmics que Dibbuks ha 
publicat recentment sota el 
lema de «Una aventura de 
Spirou per...» , en el quals 
autors com Scwartz & Yann 
dibuixen les seves noves 
aventures, com el reeixit vo-
lum de «El botones de verde 

Spirou «compleix» 80 anys a la 
Biblioteca Central d’Igualada

caqui».
Spirou forma part d’una ge-
neració de personatges com 
Tintín, Astèrix i i Lucky Luke 
que representen un estil de 
còmic on el gènere d’aventu-
res, la trama clàssica i l’efecte 
màscara, pel qual els perso-
natges eren inserits en fons 
realistes. Aquesta combina-
ció de fantasia i senzillesa 
amb un transfons real supo-
sa un còctel que encara avui 
funciona.  

MÚSICA / LA VEU 

Jornada de responsabilitat 
en el trànsit
El proppassat diumenge 

dia 1 de juliol, la missa solemne 
de 2/4 d’1 del migdia celebrada 
a la basílica —coincidint amb 
el nou horari—, fou dedicada 
a la Jornada de Responsabilitat 
en el Trànsit, en l’avinentesa de 
la proximitat de sant Cristò-
for, patró dels automobilistes 
organitzada pel Departament 
de Pastoral de la Carretera del 
Bisbat de Vic. Estigué presidi-
da per Mn. Eduard Flores, rec-
tor «in solidum», acompanyat 
del diaca Mn. Pere Roig, dele-
gat diocesà del trànsit.
Els cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria, sota la 
direcció de Coni Torrents, i 
amb l’acompanyament a l’orgue 
de Maite Torrents. Del progra-
ma interpretat cal esmentar el 
«Glòria» i el «Sanctus» polifò-
nics de M. del Rio; a l’ofertori 
«O quan amabilis», de G. P. da 

Activitats de la Coral de Santa Maria d’Igualada
Palestrina; i «Jesus Bleibet», de 
J. S. Bach. L’Eucaristia va aca-
bar amb el cants dels “Goigs a 
sant Cristòfor», de C. Torrents.

Celebració d’un joiós aniver-
sari
En ocasió de la festivitat de 
sant Joan, la Coral de Santa 
Maria va participar en una 
festa familiar, en les immedi-
acions de Sant Martí de Tous, 
per commemorar l’aniversari 
dels esposos Pepita Casanellas 
i Joan Bernadí. Hi foren pre-
sents també els Veterans de 
l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina, i els components de la 
Coral La Llàntia i de ls Ron-
dalla Novaunió. La vetllada es 
desenvolupà amb un ambient 
agradabilíssim en l’ampla es-
planada de la pairalia, entre 
cantades, danses i una com-
pleta berenada.

Dissabte dinar de final de 
curs a Jorba
El proper dissabte, dia 7 de 

juliol, els components de la 
Coral, amb llurs familiars i 
amics celebraran el tradicio-
nal dinar de final de curs, a la 
veïna localitat de Jorba
No hi mancarà l’esperat show 
de sobretaula, amb diver-
ses actuacions dels mateixos 
components de la Coral. 
Tot i així encara queden en 
programa un parell més d’ac-

tivitats.

Festa de la Panadella
El diumenge dia 8 de juliol, la 
Coral de Santa Maria solem-
nitzarà la missa que a les 12 
del migdia se celebrarà a l’es-
glésia de Santa Maria del Bon 
Viatge, a la Panadella.

Tradicional sardinada

I com a final de les activitats 
del curs 2017-2018 per al dis-
sabte 14 de juliol, està anun-
ciada la tradicional sardina-
da —gentilesa del matrimoni 
Ferrer-Travesset— que ja ar-
riba a la sisena edició.
Desprès d’aquest parèntesi 
vacacional, la represa del nou 
curs està prevista per al di-
marts 4 de setembre.



Foc santjoanenc a Montserrat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Cada nit del 23 de juny - ani-
versari de la fundació del 
Club - el CAI porta Foc de 

sant Joan a Montserrat. Recordem el 
primer cop que, fent relleus,  es portà 
una torxa des d’una foguera que es va 
encendre a la plaça de sant Miquel, 
davant dels locals parroquials (Seu 
de l’OAR) i es portà fins a la basíli-
ca montserratina. Per haver partici-
pat en aquest trasllat podem evocar 
l’emoció que teníem al portar aquell 
foc, entre l’espesa boira que aquella 
nit cobria la santa muntanya. Fem 
memòria de la curiosa sensació que 
oferia el contemplar - des de dalt - 

com explosionaven els coets de la 
revetlla de Monistrol. El silenci en 
aquella hora era total en el monestir 
i el seu entorn. Fou una nit inoblida-
ble! Una nit d’esport, devoció i tradi-
ció catalana
Aquesta cursa commemorativa va cele-
brar-se durant bastants anys. Fou en el 
1986 quan es començà a portar amb la 
Flama del Canigó. En total, enguany,ha 
estat la 59a edició d’aquesta cursa de 
relleus.
En la foto  el Consiliari de l’OAR, Mn. 
Josep Còdol, col·locant la torxa a la 
Moreneta, portada pels atletes iguala-
dins, abans de celebrar una Eucaristia 
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TEATRE / LA VEU 

La Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia, una orquestra for-
mada per a una setantena de 

petits i joves músics, presenta 
l’espectacle familiar “Un Si-
oux de Chicago”, una història 
plena de música d’inspiració 
índia en què el Thomas, de 
13 anys, passa uns dies a la 
reserva on viu la seva cosina. 
Aquesta visita el transforma-
rà i descobrirà l’essència de 
les arrels índies en contrapo-
sició a la vida urbana que té 
a Chicago. Música i direcció 
musical: Albert Gumí. Text: 
Anna Marsal Riera. Direcció 
d’escena: Marc Tarrida Ari-
bau. Actors: Basili Solà Mon-
trabeta, Biel Rossell Pelfort i 
Raquel Dalmases Pareja.
L’actuació tindrà lloc demà 
dissabte a 2/4 de 8 del vespre 
a la plaça de l’església de Sant 
Martí de Tous.

“Un sioux a Chicago” de la 
Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia, a Tous

Espai d’Arts, escola de dansa, mostra 
el seu treball al Teatre l’Ateneu

DANSA / LA VEU 

Espai d’Arts, escola de dansa 
va mostrar els passats dijous i 
diumenge al Teatre Municipal 

l’Ateneu el treball fet pels seus 
alumnes durant tot el curs en 
un gran espectacle on el pú-
blic assistent va poder gaudir 
de gairebé tres hores de dansa. 

Ballet clàssic, modern, con-
temporani repartits en actua-
cions dutes a terme per tots els 
alumnes de l’escola, des dels 
més petitons fins als adults.

Tornen els Tapilluns a l’Ateneu
POESIA / LA VEU 

A l’Ateneu Igualadí te-
nen un jardí preci-
ós i un bon cuiner al 

restaurant. De la combinació 
d’ambdós en surten els Tapi-
lluns, que ja per segon any con-
secutiu ofereixen la possibilitat 
de gaudir d’un vespre especial 
els dilluns d’estiu.
Per a aquest proper dilluns dia 
9 hi ha prevista una vetllada 

poètica amb el cantautor i po-
eta basc Ruben Gilgado oferi-
rà temes dels seu disc ‘Hoy es 
mañana’ i poemes musicats 
d’altres autors. La vetllada 
comptarà amb la col·laboració 
del poeta igualadí Marc Frei-
xas.
També tindrà lloc la projecció 
documental ‘Joseba Sarrionan-
dia, hemen eta han’
El treball audiovisual ha comp-
tat amb la col·laboració del pro-

tagonista, l’escriptor basc que 
porta 25 anys vivint a Cuba. A 
més, es recullen testimoniatges 
d’iurretarras, amics de l’escrip-
tor i fins i tot alumnes seus que 
estan aprenent basc a l’Havana.
L’activitat, que començarà a les 
9 del vespre,  és organitzada 
per Cineclub Ateneu, Cafè de 
l’Ateneu i la col·laboració de 
l’Ateneu Igualadí amb la col.la-
bració de l’Associació Cultural 
Galàxia.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

INDI VISIBLE, de Gemma Gorga, una mirada 
intimista del tarannà idiosincràtic de l’Índia

A l’Espai Artèria, el divendres passat, en pri-
mícia, va tenir lloc la presentació del diari 
poema, INDI VISIBLE (Barcelona, Tushi-

ta, 2018), de l’escriptora Gemma Gorga i López. 
En un entorn amable i frisós de descobrir aquesta 
nova obra, l’autora ens va presentar aquesta publi-
cació que pren com a punt de partida dos viatges a 
l’Índia (2011 – 2016) per als quals va decantar-se 
envers una descoberta molt personal del  país, bo 
i instal·lant-se en una residència dels afores de 
Nova Delhi, la Sanskriti Foundation; un indret 
d’assossec, contemplació i creativitat, amb llarga 
història i que té per objectiu posar en contacte a 
artistes de diferents competències i procedències.
Allí, en el context d’aquesta plàcida convivència, 
ella es va plantejar -d’antuvi- de descobrir quins 

GRAVAT. SERIGRAFIA
Col·lectiva dels treballs realitzats 
per l’alumnat dels tallers de gravat 
i serigrafia durant el curs 2017-
2018,.
Del 4 al 30 de juny a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

DEL CAP AL 
PAPER: EL PROCÉS 
D’IL·LUSTRACIÓ
La il·lustradora ens mostra com, 
des d’una idea o un text, tot co-
mença a prendre forma i color al 
paper.
Del 3 de juliol al 3 de setembre al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

POETICAL
Alba Cunillera.
Poesia i art cal.ligràfic.
Del maig al setembre a la sala Refu-
gi la Tossa.

L’OBRA D’ANTONI 
JORBA I TORNER, 
ARTISTA IGUALADÍ 
Aquesta exposició de pintures es 
patrimoni familiar i vol ser un re-
cull variat de diferents estils de la 
seva trajectòria artística al llarg dels 
anys..
Del 6 al 29 de juliol a la Sala Muni-
cipal  d’Exposicions.

SPIROU: 80 ANYS, 80 
AUTORS
Amb motiu del 80è aniversari 
d’Spirou, un dels personatges més 
importants del còmic franco- belga, 
80 dibuixants de tota la península 
reinterpreten el seu univers,.
Del 2 al 30 de juliol a la sala d’expo-
sicions i al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

IMPULSART
Exposició col·lectiva de joves artis-
tes d’Igualada. Aquesta activitat for-
ma part de l’agenda Impuls 2018 ( 
pressupostos participatius joves).
Del 15 de juny a l’1 de juliol al Mu-
seu de la Pell.

GRAVAR ÉS 
ESGARRAPAR
Aquesta exposició d’obra gràfica
de Josep Guinovart vol ser, alhora,
un recorregut cronològic per l’obra 
de l’artista i un apropament a les 
diferents tècniques d’estampació
amb què va treballa.
Del 29 de juny al 2 de setembre 
a la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell.

ELS CARRERS SÓN 
NOSTRES
Rock Black Block.
Aquesta activitat forma part de 
l’agenda Impuls 2018 ( pressupos-
tos participatius joves).
Del 5 al 31 de juliol al CSA Delícies.

EXPOSICIONS

eren els poetes indis contemporanis de parla an-
glesa més interessants; un projecte entusiasta que 
va portar-la –des d’una cauta selecció de poema-
ris traduïts al català- a confeccionar una curiosa i 
representativa antologia d’autors inèdits lluny del 
seu país. Paral·lelament, a mode de dietari, ella, 
anava prenent nota de diferents impressions i vi-
vències a resultes del seu recorregut pel país. L’ar-
ticulació d’aquests dos plantejaments ha estat, de-
cididament,  la que ha fet possible aquest llibre tan 
admirable; una obra d’excepció que res té a veure 
amb els tan acostumats relats de viatges escrits so-
bre aquest país. 
INDI VISIBLE és, doncs, un llibre que et par-
la d’aquella Índia que ha vist i ha viscut l’autora, 
d’aquella quotidianitat que tantes vegades és inad-

vertible:  des dels ani-
malons amb qui la po-
blació hindú i els seus 
visitants s’hi compar-
teixen a tothora fins a 
aquell menjar tradici-
onal i casolà tan amo-
rosament  cuinat. En 
definitiva, l’univers tan 
enrevessat i sorprenent 
a què l’ha convidada a 
viure l’Índia -en parau-
les de l’autora- només 
pot ser presentat en 
forma de petits frag-
ments; això és: el llibre 
és un calidoscopi pre-
tesament desordenat 
i ple d’experiències, 
observacions i algu-
nes anècdotes  diver-
tides que, al capdavall, 
apunten a divulgar i 
si es vol certificar l’es-

perit declaradament eclèctic d’aquell impressio-
nant país.
(...)
“Del milió de coses que s’esdevenen simultània-
ment al meu costat, potser en veig mitja. Si m’hi 
fixo molt, qui sap si arribo a captar-ne una [...]. 
Em pregunto si sabré veure allò que no he vingut 
a veure. M’esgarrifa pensar la quantitat de coses 
visibles que no veig. D’altra banda, com mirar 
aquesta ciutat als ulls sense quedar petrificada?”
(...)
La Gemma (Barcelona, 1968) està especialitzada 
en literatura medieval, del Renaixement i del Bar-
roc; i és traductora de poetes anglesos de la talla 
d’Edward Hirsch o Dilip Chitre. En la seva condi-
ció d’escriptora i poeta té ja publicats sis llibres de 
poesia, a la vegada que ha participat en diversos 
festivals i lectures a Casa Nostra i més enllà de les 
nostres fronteres.
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comtes de Plasència.
Dissabte a les 12 del migdia a l’església.

DIUMENGE 8  

VISITA GUIADA
Sta Margarida de Montbui 

Visita guiada al castell de la Tossa, recor-
regut pel cim per situar la importància del 
castell i de l’ermita en les castells de fron-
tera.
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa.

JAZZ A LES VINYES
Sta Maria de Miralles

Música de jazz a la fresca en l’entorn immi-
llorable de Miralles.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Caseta 
Gumà.

SARDANES
Vilanova del Camí

Ballada de sardanes organitzada per l’agru-
pació sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

DILLUNS 9  

TAPILLUNS
Sta Maria de Miralles

POESIA I MÚSIC
Diumenge a les 6 de la tarda a la Caseta 
Gumà.

DIMARTS10 

DIVENDRES 6 

NITS CULTURALS
Sant Pere Sallavinera 

Diàlegs i improvisacions. “D’Orient a Oc-
cident i de l’Antic al Nou Món”, amb Fer-
ran Savall, Jordi Savall i David Mayoral. 
Comentari de les obres a càrrec de Miquel 
Desclot
Divendres a les 10 del vespre a la plaça de 
Sant Pere.

FESTA DE LA DIVERSITAT
Piera

Música, tallers, dansa, una gran gala en 
què la diversitat és la protagonista.
Divendres, dissabte i diumenge al Parc 
del gall Mullat.

MEV 2018
Piera

Primer concert del cicle «A l’Estiu Músi-
ca en Viu» (MEV’2018). Pep Poblet, Nito 
Figueras i Txell Sust presenten temes del 
projecte #enCantats, amb temes de Billie 
Joel, Queen, Gossos, Michael ….
Divendres, a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

CINEFÒRUM
Els Hostalets de Pierola

Cinefòrum amb el CEM Cal Maristany.
Divendrea les 5 de la tarda al Punt Jove.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola

Concert d’estiu amb Limnos Quartet
Divendres a les 9 del vespre als jardins de 
Cal Maristany.

DISSABTE 7

DANSA
Igualada 

41a Mostra de dansa i arts escèniques 
dell’ARTE presenta “Planetari imaginat”.
Nens, a dormir! Jo no tinc son, i tu? Jo 
tampoc... I què podem fer?... Doncs no ho 
sé... A tu t’agrada imaginar?.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA A LA FRESCA

Igualada 
“La bella i la bèstia”.
Adaptació en imatge real del clàssic de 
Disney. La vida de Bella canvia quan el 
seu pare Maurici està engarjolat al castell 
d’una horrible Bèstia, i ella s’ofereix a can-
viar-se pel seu pare i quedar-se reclosa al 
castell..
Dissabte a les 10 del vespre al Pati del 
Museu de la Pell.

NITS CULTURALS
Sant Pere Sallavinera 

“El Messies” de Haendel amb la Coral 
Cantiga, l’Orquestra de cambra de Terras-
sa 48. Comentari de les obres a càrrec del 
poeta Miquel Desclot.
Dissabte a les 10 del vespre a la plaça de 
Sant Pere.

NITS CULTURALS
Sant Pere Sallavinera 

“La lluna d’en Joan” a càrrec de Teatre Nu. 
Basat en el conte escrit i il.lustrat per al 
Carme Solé Vendrell.
Dissabte a les 6 de la tarda al local social.

ANOIA FOLK
La Pobla de Claramunt 

Animació infantil amb Ai Las!, cançons, 
danses i contes.  I després, Guillem Roma 
i la seva banda presentaran “Connexions”, 
una proposta original que fuig d’etiquetes 
i patrons. 
Dissabte a partir de 2/4 de 9 del vespre al 
Castell de Claramunt.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada a l’església de Santa Marga-
rida, edifici del segle XVII sufragat pels 

AUDICIONA’T
Capellades 

Trobades musicals escoltant música en 
directe amb comentaris de les obres, dels 
estils i dels autors
La C15 jazz band en concert
Standars de jazz i Composicions originals.
Dimarts a 2/4 de 10 del vespre als jardins 
de l’Escola de Música.

DIMECRES 11 

BARRUFACINEMA D’ESTIU
Igualada 

Cicle «M’agrada l’esport!»: Bojos pel surf
Els pingüins que, com tothom sap,pa van 
inventar el surf, s’enfronten a una arriscada 
i espectacular competició: la Copa Mundi-
al de Surf dels Pingüins
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

SARDANES
Calaf 

Ballada de sardanes a la fresca
Dimecres a 2/4 de 10 del vespre a la plaça 
dels Arbres.

CINEMA A LA FRESCA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula apta per a tota la 
família “Coco”.
Dimecres a les 10 del vespre al pati de la 
Lliga.

DIJOUS 12

TALLER
Igualada 

Crea el teu globus portallapis
Vine a celebrar l’European Balloon Festi-
val fent volar la teva creativitat en un taller 
on faràs un globus per poder endreçar els 
llapis. Dins l’iglú de vent de la sala infantil 
de la Biblioteca
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

CINEFORUM
Masquefa 

Projecció de la pel.lícula: “El viajante”, 
d’Asghar Farhadi (drama psicològic, 2016)
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca
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EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL





Superheroi i pare
A Igualada •  Ant-Man y la avispa
RAMON ROBERT / 

E n els darrers anys, de pel·lícules 
de superherois se n’han estre-
nat un munt. Però de pel·lícules 

de superherois que a més a més siguin 
còmiques i divertides, gairebé només 
se’n coneixen dues o tres. Una d’elles 
va ser Ant-Man, pel·lícula estrenada a 
l’any 2015, i que presentava uns afor-
tunats continguts de paròdia, enginy i 
originalitat. Sens dubte, aquests nous 
components van beneficiar a un sub-

gènere (el del cinema de superherois),  
cada vegada més previsible i enlluer-
nador. Aquella primera pel·lícula va 
generar uns beneficis mundials de 519 
milions de dòlars, i això explica que els 
seus productors hagin voluta cometre 
un segon lliurament.
En aquest nou lliurament del he-
roi dels patufets Marvel, retrobem el 
personatge de l’antic lladre i estafa-
dor Scott Lang (de nou interpretat 
per Paul Rudd), el qual la ciència (i 
un vestit de vespa certament màgic) 
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Borg contra McEnroe
A Tous •  Borg & McEnroe, la película

RAMON ROBERT / 

A questa magnífica pel.lícula 
narra la història de la rivali-
tat entre dues llegendes del 

tennis: el suec Björn Borg (aquí in-
terpretat per Sverrir Gudnason) i el 
nord-americà John McEnroe (aquí 
interpretat per Shia LaBeouf), un en-
frontament llegendari de la història de 
l’esport que va tenir la seva culminació 
a la final de Wimbledon de 1980, quan 
es van enfrontar en un moment deci-

siu de les seves vides.
Realitzada pel cineasta suec Janus 
Metz Pedersen, aquesta pel.lícula 
complaurà per igual als afeccionats al 
tennis com als espectadors de pel·lícu-
les basades en fets reals. Nominada a 
Millor fil   m de la Unió Europea, es 
una de les millors aproximacions de la 
ficció cinematogràfica a la realitat de 
l’esport professional.  Cal assenyalar 
que la reconstrucció del mític partit de 
Wimbledon és d’una credibilitat molt 
poques vegades vista

Barruts, però simpàtics
Estrena •  El mundo es suyo

RAMON ROBERT / 

D os compares sevillans, El 
Cabesa i El Culebra, o sigui 
Alfonso Sánchez i Alberto 

López, és van fer molt populars pels 
seus papers secundaris a les pel.lícu-
les de gran èxit Ocho apellidos vascos i 
Ocho apellidos catalanes. D’allí van sal-
tar als papers protagonistes d’El mun-
do es nuestro, i ara segueixen explotant 
la seva fama i comicitat amb El mundo 
es suyo. Com les anteriors, aquesta és 

una comèdia con mucha grasia.  No 
cal dir que els dos amics andalusos 
(Rafi i Fali) aconseguiran sortir de di-
versos embolics per ficar-se de ple en 
altres embolics. En les seves aventures, 
els compares ens mostraran la seva 
particular (igual de simpàtics com 
de barruts) i pocavergonya visió de 
la vida. En aquest nou lliurament, 
els dos personatges alternaran amb 
la classe alta sevillana i faran judicis 
de valor sobre la situació actual de la 
societat espanyola.

li ha proporcionat capacitat d’auto-
reduir-se a la grandària d’un insecte, 
augmentar considerablement la seva 
força i comunicar-se amb els insectes.  
Ara, i després de treure el cap a Capi-
tà Amèrica: Guerra Civil (2016), Scott 
Lang brega amb les conseqüències de 
la seva tria compartida entre superhe-
roi i pare. Mentre lluita per mantenir 
un equilibri entre la seva vida casolana 
i les seves responsabilitats com Ant-
Man, s’enfronta a Hope van Dyne i al 
Dr. Hank Pym, a més d’ apuntar-se a 

una nova i urgent missió.
Més dinàmica, més engrescada i més 
divertida que la primera pel·lícula, 
Ant-Man y la avispa és un producte 
apte pel consum d’estiu. Hi ha diversió, 
hi ha entreteniment i una colla d’actors 
secundaris prou coneguts (Michael 
Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence 
Fishburne, etc) que fan molt bé els 
seus papers de comèdia. Veient-la s’hi 
pot passar una bona estona. Encara 
que s’oblidi cinc minuts després de fi-
nalitzar la seva projecció.



BORG McENROE, LA PELICULA 
Suècia. Basada en fets reals. De Janus Metz Pedersen. Amb 
Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard.  
Narra la història de la rivalitat entre dues llegendes del ten-
nis: el suec Björn Borg i el nord-americà John McEnroe, 
un enfrontament llegendari de la història de l’esport que va 
tenir la seva culminació a la final de Wimbledon de 1980, 
quan es van enfrontar sobre la pista.

ANT-MAN Y LA AVISPA
Estats Units. Acció i fantasia. De Peyton Reed. Amb An-
drew Barrer, Gabriel Ferrari, Adam McKay
 Scott Lang brega amb les conseqüències de les seves elec-
cions com a superheroi i pare. Mentre lluita per mantenir 
un equilibri entre la seva vida casolana i les seves responsa-
bilitats com Ant-Man, s’enfronta a Hope van Dyne i al Dr. 
Hank Pym amb una nova missió urgent.

EL MUNDO ES SUYO
Espanya. Comèdia. D’ Alfonso Sánchez. Amb Alberto 
López, Alfonso Sánchez, Carlos Olalla. 
 Rafi arriba a casa de Fali amb la maleta a coll perquè la seva 
dona l’ ha fet fora de casa. No és la primera vegada que això 
passa, encara que en aquesta ocasió tot serà diferent, ja que 
l’embolic en què s’ha ficat Rafi aquest cop és dels grossos. De 
fet, aconseguiran sortir de diversos embolics per ficar-se en 
altres de  nous. 

SICARIO: DIA DEL SOLDADO
Estats Units. Thriller. D’ Stefano Sollima. Amb Benicio del 
Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keener. 
La guerra contra els càrtels de la droga s’ha intensificat a 
la frontera entre EUA i Mèxic a mesura que han comen-
çat a traficar amb terroristes. Per fer front a aquesta guerra, 
l’agent federal Matt Graver torna a fer equip amb el volàtil 
Alejandro Gillick. Serà una guerra sense treva.. 

MARIA BY CALLAS
França. Documental. De Tom Volf. 
Íntim retrat de la vida i el treball de la cantant d’òpera Maria 
Callas. Amb testimonis de la pròpia Callas, Onassis, Ma-
rilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, John Fitzge-
rald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace 
Kelly, Liz Taylor i altres personalitats que van conèixer la 
diva. Però la seva vida va ser més amarga que joiosa.

  

OCEAN’S 8
Estats Units.  Comèdia. De Gary Ross. Amb Sandra Bu-
llock,  Cate Blanchett,  Anne Hathaway,  Helena Bonham 
Carter,
Aquesta vegada, les mestres del robatori són dones. Deb-
bie Ocean acaba de sortir de la presó i planeja el robatori 
del segle. Al costat de la seva mà dreta, Lou, té la intenció 
d’executar un gran robatori a la ciutat de Nova York. El seu 
objectiu serà fer-se amb el valuós collaret 

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO 
Estats Units. De J.A.Bayona. Amb Chris Pratt, Bryce Da-
llas Howard, James Cromwell. 
Una erupció volcànica amenaça els dinosaures restants a 
l’illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant 
anys després de la desaparició del parc temàtic Jurassic 
World. Clara Dearing, ex gerent del parc, ara ha fundat el 
Grup de Protecció de Dinosaures. Per ajudar a la seva causa, 
Clara ha reclutat Owen Grady, l’exentrenador de dinosaures 
que va treballar al parc.

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) 

ANT-MAN Y LA AVISPA 
Dv: 18.00/20:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 17:30/20:00
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30/20:00 (VOSE)

1/ ANT-MAN Y LA AVISPA 
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

2/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE DE 
LAS BESTIAS 
Dv Ds Dll Dc Dj: 16:00/18:10/20:25/22:50
Dg: 13:00/16:00/18:10/20:25/22:50
Dm: 16:00/18:10/20:25
2/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE DE 
LAS BESTIAS (VOSE)
Dm: 22:50

3/ SICARIO: EL DIA DEL SOLDADO  
Dv a Dll Dc i Dj: 16:45/19:15/21:45
Dm: 19:15/21:45
3/ SICARIO: EL DIA DEL SOLDADO 
(VOSE)  
Dm: 16:45
3/ SHERLOCK GNOMES  
Dg: 11:55
3/ JURASSIC WORLD  
Dg: 14:00

4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv a Dll Dc i Dj: 16:15/19:05/21:30
Dm: 16:15/21:30
4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(VOSE) 
Dm: 19:05
4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
3D 
Dg: 12:15

5/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dv a Dll i Dc: 18:15/20:45
5/ ANT-MAN Y LA AVISPA 3D 
Dv a Dj: 15:45
Dg: 13:15/15:45
5/ ANT-MAN Y LA AVISPA (VOSE) 
Dm: 18.15
5/ MUSE: DRONES WORLD TOUR (VO)  
Dj: 20:30

6/ OCEAN’S 8
Dv Ds Dll Dc i Dj: 15:40/18:00/20:15/22:30
Dm: 15:40/18:00/22:30
6/ OCENAN’S 8 (VOSE)
Dm: 20:15

7/ SUPERAGENTE CANINO
Dv Ds Dll a Dc: 16:10
Dg: 12:10/14:10/16:10
7/ LUIS Y LOS ALIENIGENAS
Dj: 16:10/18:15
7/ EL MUNDO ES SUYO
Dv a Dc: 18.20
7/ HEREDITARY
Dv a Dj: 20:20/22:45

8/ LUIS Y LOS ALIENIGENAS
Dv Ds Dll a Dc: 16:30/18:30
Dg: 12:25/14:25/16:30/18:30
8/ A LA DERIVA
Dv a Dc: 20:25
8/ QUE GUAPA SOY
Dv: 22:40
8/ DEADPOOL 2
Ds: 22:40
8/ CAMPEONES
Dg a Dc: 22:40
8/ A LA DERIVA (VOSE)
Dm: 20:35
8/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dj: 16:00/18:00/20:00/22:00

SALA AUDITORI

ANT-MAN Y LA AVISPA
Dv: 18:15/20:30
Ds:16:15/18:30/20:45
Dg:16:15/18:30/20:45

SALA PETITA

EL MUNDO ES SUYO
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:45/20:30
Dg.: 16:30/18:45/20:30

MARIA BY CALLAS  
Ds i Dg: 18:00
BORG & MCENROE, LA PELÍCULA  
Ds i Dg: 19:50
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

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

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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 Igualada93 806 65 96

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Ingredients
per a 6 persones
Per a la massa
·Farina de rebosteria250 g
·Mantega125 g
·Sucre 80 g
·Aigua gelada, 3 cullerades
·Sal, un pessic 
·Rovell d’ou 1
Per al farciment
·Mantega 20 g
Sucre morè 60 g
·Suc de llimona, 2 cullerades 
·Cacauets torrats a la mel 50 g
·Plàtan 6
Per pintar el pastís
·Rovell d’ou 1

Elaboració
Començarem preparant la 
massa. Per això en un bol 
tamisem la farina i afegim 
la mantega a trossets i la sal. 
Barregem amb els dits fins a 
obtenir una barreja sorren-
ca. Fem un forat al centre i hi 
afegim el rovell d’ou, l’aigua i 
el sucre. Barregem tots els in-
gredients sense treballar molt 
la pasta, donant-li amb els 
palmells de la mà per amalga-
mar els ingredients. Formem 
una bola, la emboliquem amb 
film alimentari i la deixem a 
la nevera unes dues hores.

Per al farciment, pelem els 
plàtans i els tallem en dos 

Pastís rústic 
de plàtan i cacauet
Recepta estiuenca

longitudinalment. Desfem 
en una paella la mantega i 
coem els plàtans en ella, afe-
gint el sucre bru i el suc de 
llimona durant sis minuts a 
foc suau. Els donem la volta i 
els deixem altres tres minuts 
més fins que els veiem cara-
melitzats.

Piquem 40 grams dels caca-
uets amb un corró o una am-
polla fins que es converteixin 
en trossets irregulars i escal-
fem el forn a 180 graus.

Estirem amb un corró la pas-
ta sobre un paper sulfurat, li 
salpiquem trossets de cacauet 
per tota la superfície de la 
massa, deixant una vora d’uns 
quatre centímetres. Dispo-
sem els plàtans al damunt 
amb dues cullerades del seu 
xarop caramel·litzat. Pleguem 
la pasta sobrant sobre els plà-
tans i col·loquem tot en una 
safata de forn.

Pinzellem amb l’ou batut i 
empolvorem els cacauets, 
trencant-los a trossos, que 
havíem reservat. Posem al 
forn durant 30 minuts.

Aquest pastís rústic de plà-
tan i cacauet pot servir-se tan 
en calent com gairebé tèbia, 
Acompanyeu amb una bola 
de gelat. 



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/7/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Com a extremitats no han crescut amb nosaltres però sí que han pensat 
en nosaltres / 2. Remaré com a bon crucigramista. Salta i s’exclama de joia / 3. Una d’un. Ha-
bilitat que el pèrit ha de demostrar cada dia. Contingut de l’acné / 4. Cançoneta que feia patir 
el cor. Equilibri en peu de reivindicació / 5. Tres anys pencant per guanyar una mica més. De 
les gregues la més idiota / 6. Abric de pobre. Podria ser estimat si no fos per les divisions. La 
fi del fil / 7. Arma de butxaca del solsoní. Prou bonics, per estar fets d’una mosca / 8. Territori 
on no està de més regar. Nucli d’àtom que gasta un to neutronal igual / 9. Retiri el pressupost 
de la pubilla. Petó al clatell / 10. Com a rei era mal mirat, per sa humanitat. Si comencés avui 
s’acabaria el 30/06/19 / 11. La mateixa del mateix un. Hi quedava el disc a còpia d’espaguetis. 
As / 12. Abans del partit presenta una coalició governamental. Dietari de necrològiques / 13. 
Unitats de pronúncia a la manera àrab. El beneit de la cartoixa.

VERTICALS: 1. Camuflats, dissimulats, protegits. Estan preparats per acabar a la gàbia / 2. 
Plaça indonèsica. Bosc civilitzat, més gros i tot que Breda. Del viure és el morir / 3. Recinti la 
casa d’en Bernard. Obstinat en sa defensa de l’enemistat / 4. L’oremus no l’hem perdut del tot 
però la partida sí. Fa quatre puntades i ja en tinc prou. Acut amb la bessona a l’estrena / 5. Paret 
membranosa de l’abdomen d’aspecte muntanyós. Interval musical de dos tons / 6. Vet aquí 
la bessona. Cremada que els fa sortir disparats. Bol deformat / 7. Extret farmacèutic gairebé 
bullit, amb gust de recuit. Xarxes de filferro d’aquelles que s’enlairen / 8. Planta iridàcia morta 
per asfíxia. Preocupat per l’amo d’en Mainat / 9. Sovint manté una relació ambígua amb el preu. 
Tira amunt quan la ballarina fa un salt / 10. Enmig del full. Sembla boscosa, de tanta substància 
calcària com la recobreix. Avió abstemi / 11. Sentit per palpar pels peus. Costós, gravós / 12. 
Com a sants són fatals, aquests indis. Obliqüitat de Bianya cap a baix.

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències per Laura Semitiel

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)



Juliol
6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul.
7: Ot; Fermí; Edilberga; Marçal. 

8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar; Eugeni III, papa.
9: Mare de Déu Reina de la Pau; Zenó; Joan de Colònia.  

10: Cristòfor; Verònica Giuliani; Amèlia; Ascani.
11: Benet; Pius I, papa; Olga 

12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado; Marciana 

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

Josep Ma. Vilaseca Farré

La teva família sempre et recordarem

15è aniversari

Igualada, juliol de 2018

En el nostre dia a dia 
la teva bondat ens guia.

Ets la llum en la foscor 
i el consol en la tristor.

Hi han tants records presents
que un poema t’escriurem

i en el nostre cor et portarem

ESGLÉSIA / LA VEU 

Després d’haver aca-
bat l’hort i la pedrera 
i d’haver col·locat el 

grup escultòric del sepulcre 
buit, els treballadors de la Sa-
grada Família han instal·lat 
aquest dilluns a la façana de la 

Passió de la basílica la creu de 
la victòria sobre la mort.
Es tracta d’una peça feta amb 
pedra tesada que mesura 7,5 
metres d’altura i pesa 18 to-
nes, i que ja va incloure Antoni 
Gaudí en el primer croquis de 
la façana fet el 1892. Seguint les 
indicacions dels textos escrits 

pels col·laboradors directes 
del mateix Gaudí, al peu de la 
creu s’hi col·locaran de manera 
figurativa tres àngels que ja ha 
dissenyat l’escultor Lau Feliu: 
un aixeca les mans enlairant la 
creu, l’altre mostra la seva esti-
ma acaronant-la, i el tercer és 
agenollat i aixeca amb la mà el 
calze de la sang a l’alçada de la 
base de la creu. Per col·locar-la 
a la seva ubicació actual, a 30 
metres d’altura, els operaris 
han hagut de tallar el trànsit del 
carrer Sardenya durant unes 
hores per posar-hi una grua, 
en el que ha estat una operació 
que els mateixos treballadors 
han considerat un “veritable 
repte”.

La creu triomfant
Una de les principals carac-
terístiques de la façana de la 
Passió i de tot el projecte del 
temple en general és la seva 
marcada composició ascen-
dent. Per aquest motiu aques-
ta creu, que és de naturalesa 
triomfal i es representa sense 
Crist, assenyala de manera di-
recta cap al Crist ressuscitat 
situat just a la part superior. Es 

tracta d’una creu que simbo-
litza la victòria sobre la mort, 
ja que està situada damunt del 
sepulcre i a la vegada és la línia 
més elevada que assenyala cap 
al Crist ressuscitat.
La instal·lació d’aquesta creu 
gloriosa és una mostra més 

que les obres de la basílica de la 
Sagrada Família avancen a bon 
ritme, i ara ja només queden 
un 30% dels treballs per fina-
litzar-la. Tot i això, els respon-
sables de l’obra ja han anunciat 
en nombroses ocasions que no 
estarà acabada abans del 2026.

La creu triomfant corona la façana de la Passió de la 
Sagrada Família

La metodologia de recerca de 
tots els temps recorda que, 
per a trobar bones respos-
tes, cal fer bones preguntes. 
Això afecta també l’àmbit de 
la fe. En el credo, quan con-
fessem que Jesús és de la ma-
teixa substància que el Pare, 
engendrat, no pas creat, etc., 
estem fent cristologia. És a 
dir, responem a la pregunta: 
qui és Jesús i com és? Tan-
mateix, aquesta aproxima-
ció, amb un rerefons filosò-
fic encertat, va ser fruit de la 
dedicació de la quarta gene-
ració de cristians, quan la fe 
es va expandir i es va trobar 
amb el pensament grec do-
minant en aquella zona. En 
els evangelis, en canvi, tenim 

els primers intents per una 
cristologia més pràctica. La 
gran preocupació dels evan-
gelistes no era tant de saber 
qui i com és Jesús, sinó què 
fa. Què ens aporta quan en-
tra en la nostra vida?
L’evangeli d’aquest diumen-
ge hi respon ensenyant Jesús 
com a mestre de la vida.
Els dos episodis d’una noia 
ressuscitada i d’una dona 
curada el presenten en els 
seus dos vessants: mestre de 
la vida temporal i de la vida 
amb majúscula. A la dona
li reconstrueix el pont que 
connecta amb la vida social 
de la qual estava exclosa
per la seva condició sanità-
ria. A la noia la retorna a la 

vida des de la vall de la mort.
Aquest vessant vivencial de 
la cristologia és una de les 
notes de la fe en què hem 
d’insistir avui. Més enllà de 
les fórmules catequètiques 
i teològiques, necessitem 
transmetre un Jesús que, 
quan entra en la nostra vida, 
no la deixa tal qual. A més de 
qui és i de com és en el seu 
misteri, necessitem que la 
gent comprovi un Jesús que 
dóna un gust diferent a la 
vida dels qui creuen en ell. 
Necessitem fer teologia
per a una vida més unida 
amb aquell que volem donar 
a conèixer.

Jean Hakolimana, prev.

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

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 6:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DISSABTE 7: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 8: 
 MR SINGLA   
 Pujadas, 47
     ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 9: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 10: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 11: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIJOUS 12:  ADZET
Av. Barcelona, 9



                 de ANNA NOGUERA /  Triatleta
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“Cada any és un dilema 
decidir si segueixo 

competint”
El proper 14 de juliol disputaré el Campionat del Món de Triatló 
a Fyn (Dinamarca). L’any passat vaig ser campiona d’Espanya en 

modalitat de llarga distància. Tot i que soc graduada en magisteri, 
actualment només em dedico a entrenar i competir en triatlons. 
Visc a Igualada, tot i que em passo la meitat de l’any viatjant.

D’aquí a una setmana, el 14 de juliol, disputes el 
Campionat del Món de triatló. Quines són les sen-
sacions ara mateix?

Ara mateix estic bastant relaxada, però un cop arribi 
a Dinamarca i vegi el circuit segurament m’aniré posant nervio-
sa. A casa sempre em diuen que quan queden dos o tres dies per 
alguna competició estic una mica insuportable. Un cop al lloc, 
quan més neguitosa em puc posar és quan em trobo amb situa-
cions que no controlo, com per exemple que l’aigua estigui molt 
freda. Si no, penso que he anat entrenant tot l’any i que he sabut 
superar tots els obstacles amb què m’he anat trobant.

Et marques algun objectiu en concret?

Més que posar-me un objectiu en la classificació, vaig amb la 
intenció de fer els meus millors temps en les tres disciplines. 
M’exigeixo més a nivell de marca personal que en el número de 
la classificació que pugui quedar.

El sacrifici per haver arribat a disputar el Campionat del Món 
ha d’haver estat molt alt...

Jo entreno tots els dies de la setmana, visc pensant en això. Hi ha 
dies que ho visc com un sacrifici i d’altres que no. A l’hivern, per 
exemple, quan encara queda molt per les competicions i només 
entrenem, potser hem quedat amb els amics i jo no hi puc anar 
perquè no me’l puc saltar. Però a més, després tampoc puc anar 
a sopar perquè estic rebentada i he de descansar bé per l’entrena-
ment de l’endemà. Descansar bé, menjar bé, i dormir bé és molt 
important per poder fer entrenaments de qualitat i millorar.

La temporada passada vas canviar d’entrenador i s’ha notat una 
millora evident en els teus resultats. Era un canvi que necessitaves?

No crec que aquesta millora de resultats sigui només a causa 
d’aquest canvi. Amb l’entrenador d’abans havíem fet molt bona 
feina i ara s’ha ajuntat tot, a base de l’etapa anterior amb els nous 
mètodes de l’actual. 

Actualment tu entrenes com una professional. Pots viure com 
si ho fossis?

Això cada any és un dilema per a mi, de veure si ho deixo o no 
ho deixo. És una inversió de vida, jo estic gastant uns anys de la 
vida no tornaré a tenir. Aquest any he pogut treure’m diners de 
les proves que he anat guanyant, però jo no tinc un sou fix cada 
mes. Si no guanyo, no ingresso. 

L’ajuda d’un sponsor potser et permetria estar més tranquil·la 
en aquest sentit?

Sí, de fet és una cosa que vull aprofitar per reclamar a les empre-
ses d’aquí. Més enllà dels beneficis fiscals que les empreses en 
puguin treure, crec que també els interessaria per lligar la seva 
marca a la d’una esportista igualadina que volta per Espanya i el 
món. A més, ara totes les curses de triatló es retransmeten per 
Teledeporte i això encara els afavoriria més.

Parlant de premis i recompenses econòmiques. Hi ha diferèn-
cia entre els premis per a homes i per a dones?

En triatló per sort és el mateix. Jo en totes les curses que he anat 
ens han donat el mateix tant a homes com a dones. En el mo-

ment de l’atletisme crec que afortunadament és bastant així a tot 
arreu, però he parlat amb dones d’altres esports que em diuen 
que per a elles això és impossible.

Vas passar de competir en categoria Sprint (750 m nedant, 
20 km de bici i 5 km corrent) a fer la llarga distància (3 km 
nedant, 120 km de bici i 30 km corrent). És perquè t’agrada 
patir més?

Vaig estar uns anys entrenant en un centre d’alt rendiment a 
Sòria i quan vaig acabar el meu exentrenador em va comentar 
que ja que entrenava tant, em veia més possibilitats en la llarga 
distància.

Amb aquestes distàncies, què és més important, la preparació 
física o la mental?

Una mica tot. Si no has entrenat no podràs acabar la cursa, però 
és evident que el cap també influeix moltíssim.

Què és el que t’anima en els moments que puguis estar una 
mica baixa de moral?

La competició. M’agrada molt competir i m’agrada moltíssim 
guanyar. En la pròpia cursa, m’encanta estar disputant la victòria 
amb algú. A vegades em sembla que estic en una pel·lícula.

Per què creus que a Igualada esteu sortint tants atletes d’elit?

A vegades ho he pensat. Jo sempre que surto a córrer per la ciutat 
em trobo altra gent corrent, fem molt esport. O a l’Estadi del CAI 
i ha molta gent cada dia. Gent de fora els sorprèn que sigui així.

Marc Vergés, @marcverges8

*Per a la compra d'unes ulleres amb lents monofocals o progressives 
amb antireflectant, regal d'un parell de lents solars graduades 
(monofocals o progressives) de gamma similar o inferior a les primers. 
Oferta vàlida de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2018. No acumulable a 
altres ofertes o promocions. Serveis professionals no inclosos. 
Consulta les condicions i els límits de graduació a la teva òptica.

UNES

AMB LES TEVES 
ULLERES GRADUADES 
ET REGALEM

LENTS DE SOL
GRADUADES*

Passeig Verdaguer, 42
08700 Igualada
Tel. 938 04 93 70

Arcus

Hi ha qui no pot pair que els partits independentistes estiguin al govern i segueixin fent el seu programa. Critiquen a ERC dient que 
continua vigent aquell mètode de selecció de conselleres, que explicava Lluís Salvadó. I riuen parlant de pits. Són els que també ho feien 
quan uns policies, el dia que el portaven a la presó, qualificaven d’osset el màxim representant del partit. Potser ho fan en conya, com els 
programes televisius que utilitzen la paròdia i l’escarni amb els personatges polítics. Però sembla més una forma barroera de fer política. 
És lleig amagar-se darrera la llibertat d’expressió per intentar desqualificar així els contrincants. No s’hi val tot. Clar que també hi ha qui 
diu que no cal esperar gran cosa d’un país on els catalans són nazis que cal eliminar, o en el  que, fins i tot algun magistrat del TS, fa unes 
interlocutòries, per mantenir polítics a la presó, que sorprenen a la majoria de catedràtics universitaris de Dret Penal i de molts Jutges 
de Tribunals europeus. Potser no tot es pot justificar amb la sagrada unitat d’Espanya. Caldria preguntar-se, on arriba aquest Tot per la 
Pàtria. O si no hi ha límit.  

Anna Noguera arriba primera a la triatló de Deauville / PCharlier-Activ’images


