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Els primers globus de l’EBF 2018, enlairant-se ahir dijous al matí del Parc Central. / MARC VERGÉS.
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L’EDITORIAL

Indústria 4.0
L ’habitual cita anual del Sopar de l’Empresari 

que cada any organitza la Unió Empresarial de 
l’Anoia ha voltat aquest any a l’entorn de la In-
dústria 4.0, un concepte que per sí sol ja com-

porta innovació i modernitat. Pocs mesos després que 
la patronal anoienca fés una crida davant la necessitat 
de cercar -i fabricar- talent entre la població del nostre 
territori, arriba ara el que 
podría ser el “vestit” que 
hauria d’acompanyar la mi-
llora del perfil professional 
dels anoiencs: certament, 
es parla de la Indústria 4.0 
com la imminent nova re-
volució industrial.
Òbviament, les noves tec-
nologies són les primeres 
responsables d’un canvi 
que, sí o sí, és ja una realitat 
i haurà de canviar molts es-
quemes de l’anomenada “indústria tradicional”, per cert, 
molt arrelada a Igualada i comarca, amb permís de la 
maleïda crisi que s’ha deixat moltes companyies pel camí.
La UEA ha tingut una bona idea en dedicar l’eix central  
de la cita empresarial de l’any a aquest nou fenòmen, però 
tampoc podem oblidar que la Indústria 4.0 no és cap ga-
rantia de res. La portada de La Veu de l’Anoia de la setma-

na passada, amb el que sembla l’imminent tancament 
de Saifor de Vallbona, un referent guardonat precisa-
ment en una edició dels Premis UEA, és un toc d’alerta 
davant el qual no podem quedar impassibles. 
La competivitat de les empreses i la seva continuïtat en 
el futur és motiu d’investigació i alhora de lògica  preo-
cupació en temps de canvis continus, on res sembla fet 

i pensat “per sempre”, 
sinò simplement “fins 
que calgui canviar-ho”. 
Cal estar acostumats, 
no només a la necessà-
ria transformació de les 
empreses, sinò també a 
la dels que les transfor-
men. No es tracta no-
més d’aprendre noves 
tecnologies, sinò també 
de saber conviure amb 
elles, i aquí cal encara 

molt camí per a recòrrer, en totes les esferes dels recur-
sos humans.
“Posa en marxa el canvi”, diu la UEA, animant-nos a 
viure una revolució tecnològica que “modificarà la 
manera com vivim, treballem i ens relacionem tant a 
escala social com laboral”. Endavant, confiant en què 
tothom tingui les mateixes oportunitats. 
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Cathal MacSwiney Brugha, profes-
sor emèrit de la Facultat d’Empresa-
rials de l’University College Dublin, 
president de l’Analytics Society d’Ir-
landa i net de dos capdavanters de la 
independència d’Irlanda, va fer unes 
declaracions on va explicar que “La 
presó dels dirigents independentis-
tes catalans és una jugada estúpida 
i un senyal que Madrid perd.” Per 
afegir “Veig que Catalunya ha gua-
nyat la batalla dels arguments, però 
ara necessita ajuda per a exercir l’au-
todeterminació. Aquesta ajuda pot 
provenir de la gent d’Europa. Per 
això volem promoure una cam-
panya ‘Europe Cares’ (‘A Europa 
li importa’). No som sols. Mikko 
Kärnä, diputat finlandès, també 
és molt actiu. Caldria difondre la 

campanya a tot el continent.”

Alberto Garzón, coordinador fe-
deral d’Izquierda Unida, ha decla-
rat que “el meu partit és partidari 
de la celebració d’un referèndum 
acordat perquè la ciutadania de Ca-
talunya pugui decidir el seu futur i 
les relacions amb l’Estat.” També ha 
dit “tenim la voluntat de  construir 
una república federal espanyola en 
que s’hi pugui incorporar Catalu-
nya” per acabar dient que  “és una 
injustícia’ l’empresonament dels lí-
ders polítics catalans i que els jut-
ges hagin interpretat les lleis d’una 
forma absolutament reaccionària i 
contrària a qualsevol principi de-
mocràtic.” 

Aamen Anwar, advocat de l’excon-
sellera d’Ensenyament Clara Pon-
satí ha sigut molt dur amb el go-
vern i el sistema judicial espanyols 
“ha assegurat que la culpabilitat de 
la seva clienta ja està dictada i que, 
per tant, el judici seria només un 
xou.” També ha dit que “a Escòcia 
no existeix el delicte de rebel·lió i 
que el fiscal pot acusar-la de tra-
ïció com a delicte equivalent però 
que això, ha considerat, seria sur-

realista. El dret a l’autodeterminació 
és acceptat per tots els països demo-
cràtics i no podem criminalitzar la 
votació.”

Carles Recio, encarregat de la di-
recció de l’arxiu provincial de la 
Diputació de Valencia, ha estat con-
demnat pel jutjat contenciós admi-
nistratiu número cinc de València a 
una pena de nou anys de suspensió 
de funcions, per haver estat cobrant 
10 anys sense anar a treballar. Fitxa-
va al matí, marxava a casa i tornava a 
fitxar a la tarda, quan suposadament 
s’acabava la jornada laboral. Tot i 
que mai va arribar a posar un peu 
a la feina, percebia un sou de més 
de 45.000 euros anuals. El Tribunal 
ha considerat que “hi ha un notori 
incompliment de les funcions es-
sencials inherents al lloc de treball o 
funcions encomanades.” 

La reunió dels presidents espanyol 
Pedro Sánchez i català Quim Torra 
ha aixecat reaccions molt diverses, 
des de les esperançadores, fins les 
més adverses. Entre elles, les de l’in-
dependentisme més radical. La CUP 
i els CDR s’han afanyat a dir que “no 
volem cap pas enrere”.

Mundial de Futbol

L’estiu no seria el mateix sense els 
mundials de futbol. Ara que la reli-
gió ha reculat, que el nacionalisme 

està mal vist i que el patriotisme s’ha de 
revestir de mil maneres “para que se haga 
el efecto sin que se note el cuidado”, és di-
vertit veure l’explosió de banderes, him-
nes, geopolítica, etc. que genera el mun-
dial. Rússia que és un país amb un passat 
imperial important, al qual deu la seva 
gran extensió i diversitat ètnica, és la seu 
d’aquest mundial on ha fet un paper molt 
bo tenint en compte que era, juntament 
amb Aràbia Saudita, la selecció amb pitjor 
coeficient FIFA. Els acadèmics en diuen 
nacionalisme banal d’aquest fenomen po-
lític i social. 
El futbol és un negoci, un espectacle, però 
també pot ser un art. Hi ha teatre del bo, 
suspens, glòria, tragèdia, detalls que per-
meten copsar totes les mesquines i virtuts 
humanes. Hi ha personatges que donen 
al futbol un aire d’òpera bufa, d’altres que 
el porten al terreny de la psicoanàlisi, o 
simplement són esportistes d’alt nivell 
que competeixen al màxim sense tenir en 
compte res més que la victòria. Sempre he 
somiat viure un mundial. Era petit quan 
el mundial d’Espanya de 1982. Qatar 2022 
serà un impossible així que em queda l’es-
perança de 2026, tot i que probablement 
sigui a Amèrica i per tant res de res. Pot-
ser quedarà en un somni adolescent, com 
tants d’altres.
  Jo la veritat gaudeixo del mundial més 
que de cap altra competició. He celebrat 
gols d’Espanya, de Japó, de Marroc, de 
Rússia... Com a ciutadans del món podem 
gaudir de la bellesa de les grades, plenes 
de color, de dones fines o exuberants, dels 
frikis vestits amb “trajo” regional o folk-
lòric, dels polítics encadenats de forma-
lisme udolant com hooligans. M’agrada 
fer càbales astrològiques sobre els partits, 
porres amb els amics, missatges de what-
sapp... L’opi del poble, com el va batejar 
Montalban, és gratis i avui en dia poques 
coses són free market en aquest país. Una 
amiga em diu que ella no entén com po-
dem viure amb passió un fet llunyà i que 
sembla que la gent no conegui les piscines 
ni sàpiga que hi ha platges. Té part de raó, 
però hi ha raons del cor que la raó no 
comprèn.  I el futbol, amb els seus gladi-
adors, pallassos i monstres, és el reducte 
de la gesta cavalleresca, del romanticisme 
de la guerra cos a cos. Una metàfora de la 
vida. Una vida que sovint percebem man-
cada  de sentit com més coses en sabem 
d’ella. El joc ens retorna a la infantesa, al 
vel que cobria el món complex dels adults 
i ens permetia somiar. Sent nens jugàvem 
al carrer amb porteries fetes de jerseis, 
grades imaginàries buides, arbitres invisi-
bles i un temps de joc infinit que només el 
sol, en davallar per l’horitzó, podia acabar 
entre genolls pelats, rialles i gelats. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815 



Q uan parlem de Revolució 4.0 pen-
sem en un gran canvi, un trenca-
ment, una transformació, i és així 
però hem de ser conscients de què 

representa i què és exactament aquest canvi.  La 
transformació digital és certament un canvi tec-
nològic, social i econòmic. Les tecnologies de la 
informació i la comunicació, l’internet de les co-
ses i els nous materials permeten la digitalització 
dels processos de producció donant una nova 
magnitud al concepte, ja no només de producte 
o d’empresa sinó de societat. És un concepte glo-
bal que trenca la unidireccionalitat dels proces-
sos socioeconòmics per fer-los hiperconnectats 
en tots els sentits i totes les direccions.
Moltes empreses estan convençudes que aquesta 
revolució parla de robots, de grans maquinàries, 
de grans xarxes de dades, d’impressores 3D… 
Però no parla només d’això. Parla també molt 
especialment de coneixement, i de l’ús que en 
fem. I és que aquest nou panorama, que diem 
nou però fa més de 10 anys que s’està estenent 
i que va transformant / canviant la manera d’en-
tendre els processos, és un panorama en el què el 
principal element que connecta i intervé en tots 
i cadascun dels avenços que es van fent, són les 
dades, la informació que rebem a través dels dis-
positius intel·ligents. I són tot tipus de dades, des 
del desgast que té un rodament, la variació en el 
consum d’energia segons l’època de l’any o l’hora 
del dia, el trajecte que fa un camió, el càlcul de 
la millor ruta del GPS, poder activar l’alarma de 
la nau des d’un Iphone o controlar a distància el 
rendiment d’una màquina a l’altre punta del país.
Moltes de les eines que ens proporcionen aques-
tes dades ja les tenim a casa nostra, estan instal-
lades, funcionen des de fa temps. La diferència, el 
que fa que aquesta Revolució 4.0 sigui tan gran, 
és el que nosaltres fem amb aquestes dades que 
ens arriben, amb aquesta informació, que ens 

permet actuar, preveure, anticipar-se. I també el 
retorn en forma de dades una vegada el produc-
te o servei és a mans del client, que ens permet 
avançar, saber què modificar o què consolidar.
Un primer gran pas en aquest canvi, per la majo-
ria de les empreses, és mirar què tenim a casa, i 
com treure’n el màxim de profit. I en aquest cas, 
la gran majoria de vegades no requerirà grans 
inversions ni grans transformacions. Però que 
ningú pensi que ens podem quedar de braços 
plegats. La maduresa digital de les empreses de 
casa nostra és força desigual, n’hi ha que s’han 
anat adaptant als canvis, però d’altres estan enca-
ra força lluny, hem de mirar portes endins i bus-
car de quina manera podem estar més preparats 
i més alineats amb aquesta transformació, què 
incorporar, què millorar, què canviar...per no 
quedar-nos enrere. Hem de tenir clar que o ens 
afegim a aquesta revolució o deixarem d’existir.
Perquè aquesta nova revolució industrial ve de la 
mà d’eines, habilitadors i dispositius innovadors 
i sorprenents que faciliten que l’IoT (l’Internet 
de les coses) estigui en “totes les coses” i ens per-
meti assolir l’excel·lència o la millora de qualse-
vol producte o procés. Fàbriques intel·ligents, ro-
bòtica avançada, impressores de nous materials, 
el concepte de la ciberseguretat, la hiperconnec-
tivitat, el núvol, plataformes col·laboratives… 
Tot són conceptes molt nous per la gran majoria 
de nosaltres, eines noves, estratègies que xoquen 

amb la metodologia majoritàriament estesa en-
tre el sector empresarial i industrial.
La tecnologia no és el destí, l’habilitat digital és 
el que empodera a les persones per canviar les 
coses. I ens trobem en aquest camí.
Podem adquirir moltes eines noves i transfor-
mar la nostra fàbrica en la més intel·ligent de to-
tes, però necessitem la capacitat humana, el co-
neixement expert per fer funcionar tota aquesta 
tecnologia, per interpretar-la, per saber-la en-
tendre i poder-la exprimir al màxim per obtenir 
els millors resultats. I això no ho podrem fer si 
els nostres equips no creixen en coneixement, en 
habilitats, en competències. El món canvia i no 
podem permetre que la tecnologia ens deixi en-
rere, no hi hem de lluitar en contra sinó anar-hi 
al costat. La humanitat ha fet servir sempre eines 
i instruments propis de la tècnica i la innovació 
per millorar. Ara l’era és digital i és amb aques-
tes eines que podem seguir avançant i ens hem 
de preparar per poder-ne ser capaços. Les noves 
generacions que pugen han d’estar preparades 
però molt especialment les generacions que ara 
treballen i són el pal de paller de moltes petites i 
mitjanes empreses.
Des de la Unió Empresarial de l’Anoia creiem en 
la capacitat de totes les empreses per posar en 
marxa aquest canvi, per arremangar-se i aconse-
guir el màxim, i no només no desaparèixer sinó 
créixer i despuntar, dins aquesta nova era de les 
màquines i de la informació. I és per això que 
estem i estarem al seu costat per acompanyar-les 
en aquesta transformació. Des del projecte UE-
Anoia 4.0 posem eines, coneixement i recolza-
ment a disposició de tots aquells que els calgui 
un punt de suport per fer un pas més, i després 
un altre i un altre per no deixar mai d’avançar.
Per aquest motiu, el Sopar Empresarial de la 
UEA ha tingut com a eix vertebrador la revolu-
ció tecnològica. És l’hora de recordar que, com 
passa en totes les grans revolucions, la transfor-
mació només beneficiarà a aquells que siguin 
capaços d’innovar i d’adaptar-se al canvi.  
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En aquesta era digital no ens quedem enrere

#L’enquesta de la setmana

Creus que és positiva tanta concentració 
d’hipermercats a la Conca d’Òdena?

 Sí 56%  No 44%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 
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GEGANTS DE LA CIUTAT I NANS NEN I NENA

Demà dissabte es compleixen 75 anys dels Gegants de la Ciutat 
d’Igualada i dels nans “Nen” i “Nena”. Ho celebraran amb colles de 
gegants vinguts d’arreu del país, en una jornada plena de festa. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

QUEDAR-SE A VIURE 
A IGUALADA
Gerard Valverde

Soc ciutadà de tota la vida de la meva 
ciutat Igualada, no puc independit-
zar-me per que els preus del lloguer no 
estan acord amb el nivell de vida i sou. 
I és que em pregunto el motiu, fart de 
veure anuncis enganyosos en el que fan 
referència a la proximitat amb Barcelo-
na i la platja (tenint fins i tot en la platja 
preus més competents i de proximitat), 
cansat de trobar pisos en condicions 
pèssimes amb preus molt elevats per-
que són la mitjana dels altres, consternat 
amb la incompetència dels organismes 
per poder fer front a aquest problema 
(els quals per fer posar més cullerada al 
tema, cedeixen la zona de Cal Font per a 
la contrucció de pisos per a rendes altes). 

Jo soc d’aquí, treballo aquí i m’agradaria 
quedarme aquí, però clar està que s’han 
de canviar les coses. No ho penseu?  

FACTURES SENSE IVA, 
PUBLICITAT DEL JOC
Jaume Rodríguez Enrich

La corrupció fiscal i la ludopatia són 
dos problemes que afecten directa-
ment el benestar social (ajuts, pensi-
ons, assistència sanitària etc..) i tot i 
així ens trobem en els mitjans de co-
municacio anuncis de joc i de factures 
sense IVA.
El Poder és contradictori i els ciutadans 
de peu patim per l’IVA i pel sofriment 
de famílies destrossades per la ludopa-
tia o algun dels seus components.
El defensor del poble tindria que actu-
ar d’ofici. Li enviaré aquest escrit.

EL DIA MUNDIAL 
DE LA POBLACIÓ
Rosa Sánchez, Síndica d’Igualada

El Dia Mundial de la Població va ser 
establert l’any 1.989 pel Consell d’Admi-
nistració del Programa de Les Nacions 
Unides pel Desenvolupament amb la fi-
nalitat de fer prendre consciencia sobre 
les problemàtiques demogràfiques, per-
què dos anys abans el nostre planeta va 
arribar als cinc mil milions d’habitants.
La celebració te per objecte principal 
donar a conèixer el dret de les persones 
a planificar la seva descendència, es a 
dir, la seva vida, dirigint la informació a 
aquells que tenen més dificultats per ac-
cedir a la informació necessària i poder 
fer-lo efectiu, parlem de joves i dones 
principalment.
Quan es pot planificar la família, es mi-
llora la qualitat de vida i es redueix la po-
bresa, al mateix temps que es millora la 
salut de les mares i els fills, per arribar 
finalment a una millor equitat de gènere, 
reduint les morts maternes i augmentant 
l’expectativa de vida dels infants.
Mes de 1.500 milions de persones de la 
població mundial tenen entre 10 i 25 
anys i aquestes generacions d’adolescents 
i joves tenen el dret de gaudir d’una mà-
xima qualitat de vida i allargar-la el més 
possible, millorant la seva pròpia salut, 
la dels seus fills i, conseqüentment, de la 

seva societat.
Però la manca de recursos econòmics 
impedeix fer efectiu aquest dret, perquè 
la pobresa no permet accedir a tota la in-
formació i els mitjans disponibles, i això 
comporta desigualtat social, discrimina-
ció de gènere, atur i deficiències en els 
sistemes de salut.
Aquest dia persegueix revertir aques-
ta situació dirigint-se al joves, perquè 
aquests son el nostre futur conjunt, fa-
cilitant-los l’accés a la informació, a la 
salut, a la igualtat d’oportunitats per 
superar la pobresa, la discriminació i la 
violència.
Com a societat hem d’aconseguir que 
els joves siguin hàbils per fer efectius 
els seus somnis, per pensar críticament 
i ser més lliures, promovent la seva sa-
lut, l’accés als sistemes de planificació, a 
la plena informació sexual i reproducti-
va, establint plans d’habitatge i treball i 
permetent-los aportar i participar en les 
decisions comunes, en definitiva, que 
puguin ser també líders.
Invertir en la jovent, en els adoles-
cents i, especialment, en els que tro-
bem en posicions més desfavorides 
perquè creixin amb seguretat, salu-
dablement i en societat, es invertir en 
el nostre propi futur, com a societat 
i com a persones. Repte que haurem 
d’assumir a les nostres ciutats i on les 
sindicatures locals ens hi volem com-
prometre.
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E ls governs de l’Estat, tan 
l’anterior del PP com l’ac-
tual del PSOE, proposen 

fer front a la financiació de les 
pensions, mitjançant l’augment de 
determinats impostos. Per comen-
çar volen imposar noves taxes a les 

empreses tecnològiques i als bancs.
Estic totalment d’acord en que el sistema no pot so-
breviure únicament de les cotitzacions dels treballa-
dors. I menys a Espanya on des de l’inici de la crisi 
s’ha produït una enorme reducció de salaris. Tan es 
així que tot i haver superat ja el nombre de treballa-
dors que hi havia abans de la crisi, el volum salarial 
és encara molt per sota del que hi havia aleshores. 
Això vol dir que només amb les cotitzacions dels tre-
balladors, no es cobreixen les despeses en pensions. 
I encara menys amb la creixent inversió de la pirà-
mide d’edat que tenim.
Però tampoc estic d’acord en la creació de nous 
impostos o increment dels que ja paguem. Home! 
un impost a la banca, vist així, em semblaria una 
bona opció, però coneixent la capacitat usurera dels 
banquers, qualsevol nou impost que es posi, el car-
regaran immediatament a l’esquena dels clients. Hi 
passaran l’import de l’impost, el 21% de l’IVA, els 
beneficis empresarials i les despeses de gestió. Com 
va dir aquell: els clients dels bancs farem un pa com 
unes hòsties.
Impostos a les tecnològiques? Passarà igual que els 
bancs, amb l’agravant que si una cosa tenen fàcil les 
empreses tecnològiques, és radicar-se en qualsevol 
paradís fiscal.

Penso que l’actual inquilí de la Moncloa en lloc de 
pensar en augments d’impostos hauria de pensar 
en destapar el frau fiscal. Una mica de control als 
macrocomerços orientals que cada dia generen mi-
lions d’euros en metàl·lic no aniria malament per a 
les arques públiques. O controlar les grans fortunes. 
O que la casa reial no segueixi cobrant comissió per 
cada barril de cru que Espanya compra, ni comissi-
ons per vendes d’armes.
També seria convenient estar al damunt de les 
transaccions milionàries per contractes a futbolistes 
estrangers on hi suca molta gent sense pagar mai un 
ral en impostos. (Algú es creu que Florentino només 
hagi cobrat 110 milions del traspàs de Ronaldo?) 
Un control efectiu als monopolis d’electricitat, gas, 
combustibles, aigua i telefonia, permetria recaudar 
més i al mateix temps baixar les quotes dels soferts 
usuaris.
Però sobretot per a dotar de diners a la guardiola de 
les pensions, seria molt efectiu eliminar la corrupció 
política i recuperar el que han robat. Es calcula en 
240.000 milions d’euros el cost de la corrupció i el 
cost mensual de les pensions en poc més de 9.000 
milions d’euros, queda clar que on hi ha els diners, 
és a la corrupció.
Hi ha els diners perduts fins ara i, em temo, que hi 
ha el negoci futur dels corruptes que –ai làs- con-
tinuen dessagnant el poc que queda de l’Estat del 
Benestar. 

El sistema no pot sobreviure 
únicament de les cotitzacions dels 

treballadors. I menys a Espanya on 
s’ha produït una reducció de salaris

JAUME FERRER I PIÑOL

Impostos 
per pensions

Els Néixer i Jordi Savall

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Els Néixer eren cinc. Cinc 
igualadins que amb harmò-
niques van formar un con-
junt  no professional d’una 

volada important. Eren Ramon Closa 
(nascut el 1942), Jaume March (1940) 
i Ramon Cos (1938) com a solistes, 

Joan Roca (1940) en els acords i Jordi Savall (1941) com 
a baix. El grup, que havia començat a actuar el 1957, 
fou Sots-Campió del món el 1959 i 1960, Campió d’Es-
panya el 1958 i 1959, i es mantingué actiu fins al 1961. 
L’any 1996 van reaparèixer, trenta-cinc anys després 
del primer 
adéu, units de 
nou gràcies a 
l’amistat i als 
records. 
Però ja no-
més eren tres. 
Ramon Cos 
s’havia que-
dat malaura-
dament pel 
camí: morí 
massa jove 
l’any 2006. I 
Jordi Savall 
no hi tornà 
perquè s’ha-
via abraçat 
a la viola de 
gamba, i vi-
via ja en una altra galàxia. En la seva nova i exitosa 
especialitat, s’havia convertit en músic de fama mun-
dial.  En vaig  parlar en unes “Arrels” l’any 1992, i de 
llavors fins avui ha mantingut, amb una passió extraor-
dinària,  una treballada carrera ascendent.

     He connectat aquests dies amb Ramon, Jaume i Joan, 
els tres veterans que van recuperar cara al públic la seva 
vella afecció a l’harmònica. Es troben i assagen, enca-
ra amb fe, cada setmana, en una àmplia sala, molt ben 
acondicionada, de la vivenda d’un d’ells. Conserven el 
nom artístic, perquè  són “Néixer” fins a la mort, només 
que ara en forma de “Trio”. Mantenen activitats sem-
pre que n’hi ha ocasió. Un exemple: des de fa set anys,  
participen al juliol en una Trobada amb els acordionis-

tes del Pirineu, a Arsèguel. La conversa amb ells anava 
primer dels Néixer però va derivar aviat cap a Jordi Sa-
vall. Els tres harmonicistes em van comentar amb un 
somriure còmplice –i qui sap si no els manca del tot la 
raó-  que en Jordi va poder canviar d’historial i de vida, 
gràcies a enganxar-se  a la música en els primers anys 
dels “Néixer”. I d’haver passat pels “Pueri Cantores” de 
l’Escola Pia, i rebre unes primeres lliçons amb el mestre 
Joan Just. Savall estudià, practicà, es convertí en mestre 
i encertà. Per la seva projecció internacional és recone-
gut i estimat a Catalunya, i Igualada el podrà ben tenir 
com a fill il·lustre. 

    Acabo 
de rellegir 
una molt re-
cent crònica 
de premsa 
( 2 9 - 5 - 1 8 ) 
de Maricel 
Chavarr ía . 
Savall acaba-
va de pre-
s e n t a r - s e 
per quarta 
vegada al 
p r e s t i g i ó s 
festival Pri-
mavera de 
Praga amb 
l ’e s t r e n a 
d’un pro-
jecte que és 

la història de Jerusalem a través del poder de la 
música. Deu minuts d’aplaudiments finals amb el 
públic dempeus.  
Els virtuosos intèrprets eren armenis, turcs, jueus, 
palestins, sirians, grecs, italians… I ell, català, com 
a director. La barreja de nacionalitats, va provocar 
conflictes a l’inici dels assajos. Entre turcs i arme-
nis. Entre jueus i palestins. Savall, expert i diplomà-
tic, va conjurar el perill. Als dos dies es divertien 
junts. El diàleg  de la música ho aconseguí. Sempre 
la música. Sempre el diàleg. Cal dir que Savall, en 
el cas nostre, és independentista des de fa uns anys. 
I avança per un camí capdavanter de la pau com el 
que transitava  Pau Casals. 
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Més d’una cinquantena de pilots participen a l’EBF 2018, que ahir dijous va aixecar el vol. / FOTOS: MARC VERGÉS.

L’European Balloon Festival més espectacular ja és aquí!

REDACCIÓ / LA VEU 

L a gran cita anual 
d’Igualada amb els 
globus ja és aquí. L’Eu-

ropean Balloon Festival, més 
espectacular que mai amb un 
nombre altíssim de pilots, i 
amb un Parc Central plena-
ment consolidat, assegura uns 
dies de plena activitat que cul-
minaran, com sempre, amb 
l’esperat Night Glow. 

Globus de totes les formes
En total, en aquesta 22a edició 
hi participen 54 pilots pro-
vinents d’una dotzena països. 
D’entre els globus més espec-
taculars que s’inflaran al Parc 
Central destaquen un pirata, 
un ase, un lleó, una bombona 
de gas i un globus en forma de 
gos, el “Dog” que just acaba 
de fabricar l’empresa iguala-
dina Ultramagic per encàrrec 
d’una empresa holandesa i que 
al vol inaugural s’enlairarà per 
primera vegada, fet que atrau 
l’interès de nombrosos mit-
jans de comunicació d’arreu 
del país.

La calor obliga a 
avançar horaris
Els pronòstics meteorològics 
d’alta calor aquests dies ha 
obligat l’organització a avançar 
30 minuts els vols matinals, a 
les 6.30 hores. Així, quan el sol 
comenci a escalfar i això pro-
voqui corrents d’aire els globus 
ja hauran pogut completar el 
vol i aterrar sense problemes. 
Aquest avançament no afecta 
el vol de ciutat d’avui diven-
dres, amb globus que sortiran 
des de la Plaça de Cal Font i 
la Plaça de l’Ajuntament a par-
tir de les set. En qualsevol cas, 
des de l’organització s’aconse-
lla estar pendent de les xarxes 
socials del festival des d’on 
s’aniran concretant horaris i es 
donaran instruccions en fun-
ció de les condicions climato-
lògiques.

Avui, gran festa al Parc Central per 
a definir el futur espai de joc i lleure
L’Ajuntament convida els in-
fants i les famílies de la ciutat 
a participar avui divendres, 
13 de juliol, a partir de les 
17:30h, en una festa famili-
ar al Parc Central que forma 
part del procés participatiu 
per definir el futur espai de 
joc i lleure del Parc Central. 
La jornada comptarà amb ac-
tivitats infantils com ara glo-
bus gegants, girafes de roba 
de 3 metres d’alçada, cap-
grossos, tallers de maquillat-
ge, tallers de retallar i pintar 
globus i, allò més important, 
un taller per dibuixar tot allò 

que els nens i nenes d’Igualada 
voldrien trobar en el que ha de 
ser el parc infantil més gran de 
la capital de l’Anoia.
En aquesta festa hi participa-
ran també l’Àlex i el Pau de la 
família del Super3 i, al voltant 
de les 20:30h, un cop s’hagin 
enlairat els globus participants 
en el segon vol de tarda del 
festival, actuaran les Mace-
dònia, en una cita que espera 
congregar un nombrós públic 
familiar.
El consistori va iniciar la pas-
sada primavera, de la mà del 
Consell Municipal dels In-

fants i dels corresponsals de 
La Kaserna als instituts de la 
ciutat, un procés que vol fer 
partícips els centres educa-
tius, les entitats i les famílies 
a l’hora de definir com ha de 
ser la futura ampliació del 
parc. Aquesta afectarà l’illa 
més propera a l’Hospital, de-
limitada pels carrers Itàlia i 
Guimaraes i l’Avinguda Ca-
talunya, amb una superfície 
de 25.000 m2, amb la vo-
luntat de convertir-la en una 
zona d’esbarjo i joc dins d’un 
entorn natural, orientada a 
diferents franges d’edat.

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 
tancarà amb un concert de 
SAU30 i Buhos, dins del fes-
tival Anòlia. Es reedita també 
el projecte experimental Iglús 
de Vent, que tornarà a om-
plir el centre d’Igualada amb 
activitats culturals i lúdiques 
d’entitats igualadines dins de 
teles de globus reciclades.  El 
programa complet d’actes es 
pot consultar a la nova pàgina 
web ebf.cat i a les pàgines del 
festival a les xarxes socials Fa-
cebook, Twitter i Instragram, 
així com a La Revista de La 
Veu, distribuïda la setmana 
passada amb el setmanari. 



Els guardonats de la 
nit van ser la Càtedra 
A3 in Leather Innova-

tion, Unicoop Cultural, 
Dicor ISM SL, Circuit 

Racing, Productos 
Agrícolas Macasa-La-
bin, B-Grup Begudes 
Igualada, Cubus Ga-
mes i Xavier Bartrolí

La UEA va premiar Labin Macasa en el seu 70è aniversari.

Prop de 500 empresaris en el Sopar Empresarial de la UEA, 
en una nau del polígon de les Gavarreres d’Òdena
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A hir dijous gairebé 
cinc-cents empresa-
ris, emprenedors i 

directius de l’Anoia i comar-
ques veïnes s’han reunit en 
una nova nau industrial del 
polígon de Les Gavarreres 
d’Òdena per celebrar el 18è 
Sopar Empresarial que orga-
nitza la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), un acte que ha 
comptat amb una nodrida re-
presentació d’agents socioeco-
nòmics d’arreu del país i au-
toritats institucionals com el 
president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada 
Marc Castells i les conselleres 
igualadines Àngels Chacón i 
Alba Vergés, entre d’altres.
La cerimònia, que ha estat 
presentada per l’actor igua-
ladí Joan Valentí, tenia com 
a eslògan “Posa en marxa el 
canvi” amb l’objectiu de fer 
prendre consciència dels ne-
cessaris canvis tecnològics i 
de model que hauran d’afron-
tar les empreses arran de la 
revolució digital.

Premis UEA
El sopar ha servit també per 
homenatjar i reconèixer diver-
ses empreses que han destacat 
per la seva tasca durant l’any 
2017.
El premi UEA a l’Empresa 
Innovadora se l’ha endut la 
Càtedra A3 in Leather In-
novation Center per haver 
esdevingut un centre d’in-
vestigació de referència in-
ternacional en el sector de la 
pell i la moda, el premi UEA 
a la Institució se l’ha endut la 
cooperativa Unicoop Cultu-
ral per haver impulsat el Te-
atre de l’Aurora, l’empresa del 

sector metal·lúrgic DICOR 
ISM SL ha estat reconeguda 
amb el premi al Compromís 
Social per la seva contribu-
ció a la formació professional 
dels joves cedint maquinària 
a centres educatius, el premi 
a la Capacitat Emprenedora 
ha estat per l’empresa Circuit 
Racing per les seves instal·la-
cions d’oci com el karting, el 
paintball o l’Humor Amarillo 
que cada any atrauen a l’Ano-
ia més de 25.000 persones i, 
finalment, l’empresa familiar 
Productos Agrícolas Maca-
sa-Labin ha estat reconeguda 
amb el premi a la Trajectòria 
Empresarial pels seus 70 anys 
d’existència i la seva vocació 
per la innovació.
A més dels premis UEA, en el 
transcurs de l’acte s’han donat 
també guardons en col·labo-
ració amb altres entitats. El 
premi de Col·legi de Perio-
distes de Catalunya a la millor 
estratègia de comunicació em-
presarial se l’ha endut B-Grup 
Begudes Igualada per la seva 
aposta per la comunicació on-
line, el premi a la millor im-
plantació TIC de TIC Anoia 
ha estat per l’empresa igualadi-
na Cubus Games que ha creat 
una APP per ajudar persones 

que pateixen trastorns men-
tals, i el premi Campus Motor 
Anoia ha estat per l’emprene-
dor del sector del motor Xavi-
er Bartrolí pel seu compromís 
personal i empresarial amb el 
Parcmotor Castellolí.

Blai Paco: “L’Anoia viu una 
oportunitat única”
En els discursos institucio-
nals, el president de la UEA 
Blai Paco ha posat l’èmfasi 
l’alta representativitat que té 
actualment l’Anoia a les prin-
cipals institucions del país i ha 
afirmat que “és una oportuni-
tat única per donar impuls a 
les demandes del territori; cal 
fer un esforç comú i treballar 
plegats”. En aquest sentit tam-
bé ha demanat complicitat en-
tre els municipis per demos-
trar que “l’Anoia mereix ser 
centre d’atenció i d’iniciatives, 
inversions i millores”. “Les 
empreses no podem remar i 
capitanejar el canvi i la trans-
formació social i empresarial 
que estem vivint sense un en-
torn que ho faciliti”, ha reblat.

Conferència 
de Marc Vidal
L’acte acadèmic ha comp-
tat amb una conferència del 
divulgador econòmic Marc 
Vidal, consultor en transfor-
mació digital, que ha fet refle-

Blai Paco fa una crida 
“a la unitat política 
i empresarial per fer 
una aposta conjunta 

pel territori aprofitant 
l’oportunitat única que 
suposa tenir alta repre-
sentació institucional”

xionar els assistents sobre els 
canvis imminents que viurà 
el sector empresarial arran de 
la revolució digital, i ha donat 
claus als empresaris sobre com 
serà la Indústria 4.0.
Al Sopar Empresarial hi han 
assistit també la diputada al 
Congrés dels Diputats Caro-
lina Telechea, el president del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
Xavier Boquete, el secretari 
General de Fepime, represen-
tants d’entitats empresarials, 
sindicats i gremis, a més de 
nombrosos alcaldes de la co-

marca. El Sopar Empresarial 
s’ha convertit ja en una cita de 
referència del calendari i en 
un punt de trobada del sector 
empresarial, que aprofita l’oca-
sió per fer networking i posar 
en comú experiències en un 
ambient distès.
El Sopar Empresarial va néi-
xer l’any 2000 de la mà de la 
UEA amb l’objectiu de reco-
nèixer la tasca dels empresaris 
i emprenedors de l’Anoia i s’ha 
celebrat ininterrompudament 
durant 18 anys.

Serà autèntica?
Encararà els seus reptes?

Ho farà. Perquè família i escola

l’acompanyarem en el seu creixement.

a classe, com a casa

BATXILLERAT
MATRÍCULA
OBERTA
Vine a estudiar el Batxillerat
a la Institució Igualada! 

info.montclar.org
93 802 98 77
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L’1 d’abril començà-
veu aquesta gira del 
SAU30 al festival Es-

trenes de Girona i la tanca-
reu al març al Liceu. No hi ha 
cap possibilitat que aquest 
reagrupament s’allargui?
Mai es pot assegurar res, però 
la intenció que tenim és aca-
bar-ho al Liceu. 

No només és un reagrupa-
ment dels que estàveu a dalt 
l’escenari sinó que també 
ajunteu a tota la gent que es-
tava darrere...
I tant! El més important és 
que érem un grup de gent 
amb una molt bona relació 
fora de l’escenari. Alguns 
érem amics de tota la vida i 
el més collonut és que per 
exemple, el nostre enginyer 
de so ara és el director tècnic 
del Sònar. Doncs ara s’esca-
pa quan pot per estar amb 
nosaltres als concerts també. 
El mateix passa amb qui ha-
via estat el tècnic d’escenari, 
el Pipa, que fa 30 anys ens 
ajudava a carregar i descarre-
gar totes les coses per ajudar 
a pagar-se els estudis i avui 
en dia està treballant com a 
advocat a Amsterdam, però 
ell ve igualment per estar als 
concerts. 

Molts us reuniu ara, 30 anys 
després de l’inici de SAU, 
però un dels líder del grup, 
en Carles Sabater va morir 
l’any 1999. Què canvia?
Això d’ara no és SAU i no vo-
lem de cap manera que ningú 
ho confongui. SAU érem un 
grup de gent, però segura-
ment en Carles i jo érem qui 
passàvem davant. Volem dei-
xar molt clar que la gira d’ara 
és una cosa molt puntual de 
fer uns quants concerts i ja 
està. No tenim cap intenció 
de vendre discos ni res d’ai-
xò. De fet, al pòster hem po-
sat una frase que crec que ho 
defineix molt bé: “Una banda 
sense futur”. Som un grup 
d’amics que volem recordar 
el que vam fer fa 30 anys i ens 
ho passem molt bé fent-ho 
plegats. El Carles, evident-
ment, hi està molt present en 
cada moment, en cada cançó. 
És un home molt important 

en la nostra vida i el continu-
em estimant molt.

Com sorgeix el projecte de 
SAU30?
Aquest projecte ha sortit sol. 
L’any passat ens vam ajuntar 
per la castanyada els músics 
de Sau per celebrar que feia 
30 anys que havíem fet el ma-
teix concert, el primer. Ho 
vam fer al mateix lloc, amb les 
mateixes condicions i de ma-
nera totalment privada. Lla-
vors vam decidir que volíem 
fer el mateix però en públic. 
I ho volíem fer el Liceu però 
fins l’1 de març del 2019 no 
era possible, així que mentre 
esperem el del Liceu hem de-
cidit fer-ne uns quants més.

“No només ens 
retrobem els que érem 
dalt l’escenari, alguns 

dels que estaven 
darrere també s’hi 

han apuntat”
Ara és en Jonathan Argüe-
lles qui està a la veu...
Sí, però la missió d’en Jonat-
han no és la de substituir en 
Carles. Té un timbre de veu 
semblan a ell i ens permet re-
produir bastant la sonoritat, 
però en absolut ha de substi-
tuir el Carles.

El concert de la Castanya-
da que comentaves va ser el 
1987 i l’any 1991 ja omplieu 
al Sant Jordi junt amb Els 

Pets, Sopa de Cabra i Sang-
traït. Va ser complicat pair 
la rapidesa d’aquest èxit?
Els inicis van ser més compli-
cats del que sembla. El primer 
disc va ser un fracàs i el segon 
tampoc va acabar de funcio-
nar. No va ser fins el tercer 
que la cosa va començar a 
anar molt bé.
Però aquestes coses el món 
de la música ho té, va a bat-
zegades.

El concert que feu l’any 1992 
és “el concert” en majúscu-
les per vosaltres?
Jo diria que sí. És un concert 
que es va emetre per la televi-
sió i també vam aprofitar per 
enregistrar-lo en directe per 
treure’n un disc. La veritat és 
que teníem uns convidats in-
creïbles com en Robert Ross, 
el Gil Manzanera i altres 
amics fantàstics com la Luz 
Casal. Potser vam fer con-
certs amb molta més gent que 
aquest, que devíem ser uns 
12.000, però la qualitat dels 
convidats era enorme.

Si tirem uns anys endavant,  
el 1997, el dia que comen-
ceu la gira de presentació 
del 12è disc a Vilafranca 
del Penedès, en Carles Sa-
bater mor un cop acabeu 
el concert. Com recordes 
aquella nit?
És la maleïda nit que ens va 
canviar la nostra vida. No és 
un tema musical sinó perso-
nal. És la nit en que un dels 
meus millors amics se’n va, 

Pep Sala: “Ens mou la il·lusió de tot el que vam fer en 
el passat, però avui som una banda sense futur”

deixant enrere tots els somnis 
que teniem plegats. La mú-
sica, la nostra carrera passa 
a un segon pla. La pèrdua a 
nivell personal va ser enorme 
per nosaltres. 
Ara, amb els anys, potser 
penso que hem d’estar agraïts 
a la vida per haver compar-
tint tants anys amb un home 
com en Carles Sabater.

“Hem d’estar agrïts a la 
vida per haver compar-

tit tants anys amb en 
Carles Sabater ”

La irrupció de SAU suposa 
un canvi en la manera de fer 
música en català? Normalit-
zeu el fet de cantar rock en 
català?
Altres bandes com els Sopa 
de Cabra o Els Pets també ho 
fan. Nosaltres no anàvem a 
fer res en especial, el que pas-
sa és que era insòlit que sor-
tissin grups en català. Aquella 
generació ho vam començar 
a fer i ara afortunadament és 
una cosa molt normal, amb 
molts grups, cantants i artis-
tes. El temps ens posarà a tots 
al nostre lloc.

L’abscència de referents us 
ho devia fer una mica més 
complicat, però... 
Ja hi havia altres grups, pot-
ser no tant coneguts com els 
Melodrama o un grup que es 
deia Coses. No vam inventar 
res, però nosaltres vam tenir 

la sort que vam espategar i 
se’ns va conèixer més.

Com creus que ha evolucio-
nat la música en català?
Crec que s’ha normalitzat el 
fet de cantar en català, ara 
hi ha molts grups, de tots els 
estils, rock, pop, heavy, rum-
ba... De tot, vaja. És collonut 
que ara ja no sigui una ex-
cepció. Una anècdota que 
ens passava en diverses en-
trevistes quan començàvem 
era que ens preguntaven per 
què cantàvem en català. I la 
nostra resposta sempre era 
la mateixa: “quan entrevistes 
al Bruce Springsteen també 
li preguntes per què canta en 
anglès?”

Les cançons de SAU han 
transcendit més enllà de la 
vostra generació. Per què 
creus que ha estat així?
No ho sé. El que sí que penso 
és que tant en Carles com jo 
quan escrivíem cançons ho 
féiem més enllà de les modes 
del moment. Vam intentar 
sempre tenir la ment oberta i 
fer allò que ens venia de gust 
en cada moment. Em sento 
molt afortunat per el que co-
mentes que generacions actu-
als encara coneixen algunes 
de les nostres cançons. Un 
amic meu diu que la música 
cada vegada més s’està con-
vertint en fast-food, d’usar i 
tirar, i per tant és un honor 
que les nostres cançons pu-
guin passar de generació en 
generació. 

“Quan ens preguntaven 
per què cantavem en 

català responíem si al 
Bruce li preguntaven 

per què cantava 
en anglès”

Demà toqueu en el concert 
inaugural de l’Anòlia. Havia 
tocat mai SAU a Igualada?
Sí, i tant! A Igualada vam fer 
molts concerts, però n’hi ha 
un que el recordo especial-
ment. Va ser el dia de Nadal 
a la tarda. Crec que era un 
concert solidari, d’una entitat 
com la Creu Roja. Aquell dia 
no vam poder allargar massa 
el dinar.

SAU30 reuneix el mític grup de rock català dels anys ‘90 que es va haver de dissoldre després de la mort del seu cantant, Carles 
Sabater, en acabar un concert a Vilafranca. Entrevistem a un dels líders de la banda que tocaran demà al Parc Central



Amb el paper reciclat, 
es produeixen menys 

emissions de CO2,  
menys consum energè-
tic, i no cal talar arbres 

La Veu, des d’ara en 
100% paper reciclat
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REDACCIÓ / LA VEU 

D es de la setmana 
passada, La Veu de 
l’Anoia s’ofereix als 

seus lectors en paper reciclat 
al 100%, una mesura que per-
metrà un estalvi de les emissi-
ons de CO2 i un millor com-
promís amb el medi ambient. 
El paper, de 45 grams, té una 
tonalitat perfecta per a poder 
llegir fàcilment el setmanari, 
però amb l’avantatge que es 
tracta de paper amb fibra reci-
clada i sense l’ús de cap subs-
tància química com el clor. 
La matèria primera fonamen-
tal per a la fabricació del paper 
és la fibra de cel.lulosa proce-
dent de la fusta, un recurs na-
tural i renovable. Les fibres de 
cel lulosa s’aprofiten al màxim 
a través de la recollida i el re-
ciclatge dels papers usats per 
convertir-los en paper nou.
A Catalunya la taxa d’utilit-
zació de paper recuperat, que 
mesura el consum d’aquest 
respecte a la producció de pa-
per, supera el 84%, sent la més 
alta d’Europa.
Amb el paper reciclat, La Veu 
de l’Anoia col.labora amb la 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 14 de 
juliol, comença a 
Igualada la 30a edició 

del festival musical Anòlia, que 
s’allargarà una setmana, fins 
el 21 de juliol. Aquesta és una 
iniciativa del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, que compta 
amb la direcció artística d’En-
derrock i el patrocini d’Estrella 
Damm. 
Mantenint la dinàmica inici-
ada l’any passat, tots els seus 
concerts seran gratuïts i se ce-
lebraran en tres espais simbò-
lics de la ciutat: el Parc Central, 
el pati del Museu de la Pell i la 
Plaça de Cal Font. També se-
guint la tendència dels darrers 
anys, el festival reunirà can-
tants i grups capdavanters del 
panorama català amb grups 
emergents d’Igualada i l’Anoia.
El tret de sortida serà aquest 
dissabte a les 23:30h. Coinci-
dint novament amb la cloenda 
de l’European Balloon Festival, 
pujaran a l’escenari del Parc 
Central els mítics Sau i els Bu-
hos. Els Sau també celebren 
enguany les tres dècades del 

reducció d’aportació a l’abo-
cador i la disminució de les 
emissions que produeix el pa-
per: els 4,6 milions de tones 
de paper usat recuperats per 
al seu reciclatge anualment a 
Espanya suposen un estalvi 
de volum en abocador equiva-
lent a 46 grans estadis de fut-
bol com el Camp Nou plens 
fins a dalt i un estalvi de les 
emissions en abocador de 
4,1 milions de tones de CO2 
(més de l’1% de les emissions 
totals que produeix el país). 
El consum de paper a Espanya 
suma 7,2 milions de tones. 
Per càpita, al voltant de 170 
quilos. Però si utilitzem paper 
reciclat no cal talar arbres i a 
més estalviem aigua (en lloc 
de 280 m3, només 1,5 m3) 
i energia elèctrica (de 4.750 
kW/h a 2.750 kW/h).  Un pas 
endavant en benefici del medi 
ambient.

Amb el concert de Sau i Buhos, 
arrenca l’Anòlia 2018

seu naixement i, per això, han 
engegat la gira Sau 30, en què 
s’han reunit tots els músics i 
equip tècnic de la banda ori-
ginal, amb la incorporació de 
Jonathan Argüelles substituint 
el recordat Carles Sabater. De 
la seva banda, Buhos, la banda 
liderada per Guillem Solé, pre-
sentarà a la capital de l’Anoia 
el seu treball La gran vida, un 
disc amb temes fruit dels seus 
anys de vivències i trajectòria.
El dimarts, 17 de juliol, a les 
23h i al Museu de la Pell, Joan 
Dausà portarà a Igualada Ara 
som gegants, el treball que su-
posa el retorn als escenaris del 
cantautor santfeliuenc. L’ende-
mà dimecres, també al museu 
a les 23h, serà el torn de Judit 
Neddermann, que es troba en 

plena ruta de presentació del 
seu nou treball, Nua. Aques-
ta és la seva tercera referència 
discogràfica en solitari, que la 
consolida com una de les artis-
tes de cançó d’autora més inte-
ressants de l’escena actual.
Xavi Sarrià, el líder dels mí-
tics i ja desapareguts Obrint 
Pas inicia camí en solitari 
amb el disc Amb l’esperança 
entre les dents. Actuarà també 
al pati del Museu de la Pell, el 
dijous, 19 de juliol, a les 23h. 
I el divendres, al mateix esce-
nari i la mateixa hora, hi hau-
rà doble actuació: primer els 
Xillona, una banda de fusió 
molt jove nascuda a Igualada 
fa tres anys, i després les Roba 
Estesa, arribades del Camp de 
Tarragona.
El punt i final el posarà dis-
sabte, 21 de juliol a les 23h, un 
concert a Cal Font que aplega-
rà els igualadins JoKB i Els Ca-
tarres. Els JoKB han autoeditat 
el seu segon disc, Camaleònic. 
I, en acabar, pujaran a l’escena-
ri Els Catarres que, després de 
tres discos i una pausa, tornen 
a l’escena presentant la seva 
quarta proposta, Tots els meus 
principis.

Dimarts serà el torn de 
Joan Dausà; dimecres, 
de Judit Neddermann; 
dijous, de Xavi Sarrià; 

divendres, Xillona i 
Roba Estesa; i dissabte, 

JoKB i Catarres. 
Tot gratuït

Serà feliç?
Procurarà la felicitat dels altres?

Ho farà. Perquè família i escola

l’acompanyarem en el seu creixement.

a classe, com a casa

LLAR
MATRÍCULA
OBERTA
Vine a Llar
a la Institució Igualada! 

info.montclar.org
93 802 98 77
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El treballador va ser de-
tingut l’endemà dels fets 

i va tornar els diners. 
Ara, un pacte amb el 

fiscal li evitarà la presó

El lladre era treballador de la sucursal de CaixaBank a La Masuca.

Un treballador de CaixaBank a 
Igualada va robar 206.000€ 
de la caixa forta
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquesta setmana esta-
va previst que es ce-
lebrés a l’Audiència 

de Barcelona el judici contra 
un treballador de CaixaBank 
d’Igualada acusat de robar 
206.000 euros d’una ofici-
na bancària. El judici, però, 
finalment no es va celebrar 
perquè es va arribar a un pac-
te de conformitat entre la fis-
calia i la defensa. 
A falta de què surti la sen-
tència i se’n coneguin tots els 
detalls, en principi l’acusat 
no entrarà a presó, ja que el 
ministeri públic demanava 
per al processat la pena d’un 
any i tres mesos de presó i no 
s’oposarà a que es suspengui 
l’ingrés a presó perquè l’acu-
sat accepta la pena.
El robatori es va produir el 
21 de setembre de 2017. En 
aquell moment el treballador 
tenia plaça a la sucursal de la 
Plaça de la Masuca d’Igua-
lada, on havia estat traslla-
dat pocs mesos abans des de 
l’oficina situada al carrer de 
Sant Ferran. Precisament en 

aquesta oficina va ser on es va 
produir el robatori. 
De matinada, l’home va en-
trar a la seva antiga sucur-
sal, va desconnectar l’alar-
ma de seguretat amb el codi 
que coneixia, va accedir 

a la caixa forta, de la qual 
també en conservava la clau 
d’accés i se’n va emportar 
els 206.000 euros.
El treballador va ser detin-
gut l’endemà i va reconèixer 
ser l’autor del fets, a més de 
retornar la quantitat robada 
a CaixaBank. Aquestes dues 
circumstàncies van fer que la 
fiscalia reconegués l’atenuant 
de confessió i de reparació 
del dany a l’hora de demanar 
la pena d’un any i tres mesos 
de presó per l’acusat.

REDACCIÓ / LA VEU 

D iacar Linn ha presen-
tat concurs de credi-
tors. Segons informa 

el digital Crònica Global, l’em-
presa igualadina, que es dedi-
ca a la fabricació i venda de 
roba per a nadons i infants, ha 
presentat concurs de creditors 
en els darrers dies. Ho fa des-
prés de l’intent frustrat de fer 
un preconcurs. La tramitació 
d’aquest concurs s’està trami-
tant al Jutjat Mercantil núme-
ro 4 de Barcelona, i afecta poc 
més d’una desena de treballa-
dors. L’empresa familiar, té el 
seu origen l’any 1951.
Diacar Linn és la nova deno-
minació de l’antiga Gamma 
Tèxtil SA, que va també tra-
vessar una profunda crisi en 
els darrers anys. El 2013 ja va 
fer un ERO que va afectar al 
40% de la plantilla.
Dedicada a la fabricació i co-
mercialització de peces inte-
riors infantils de punt, d’alta 
qualitat i disseny, per a mar-
ques com By Diacar, Dicare-
lle o Termopolar, l’empresa va 
acomiadar 39 dels 57 treballa-

Diacar Linn, antiga 
Gamma Textil, presenta 
concurs de creditors

dors fa quatre anys, l’agost de 
2014, en un concurs de credi-
tors. Llavors la magistrada del 
Jutjat Mercantil va disposar 
l’extinció dels contractes labo-
rals de 39 treballadors, reco-
neixent una indemnització del 
mínim legal de 20 dies de sa-
lari per any d’antiguitat fins a 
un màxim de 12 mensualitats, 
un total d’uns 700.000 euros. 
Segons l’expedient l’empresa 
arrossegava importants pèr-
dues i es trobava “en situació 
de “il·liquiditat”, amb uns nú-
meros vermells de 2,5 milions 
d’euros. 
Durant el procés de concurs 
de creditors, una altra em-
presa va adquirir la unitat pro-
ductiva -que no l’edifici de la 
fàbrica- de Gamma Textil per 
la mòdica xifra de 25.000€. 
Llavors, els treballadors van 
denunciar que aquesta em-
presa no era més que una nova 
denominació de l’anterior, 
sota el control de la mateixa 
direcció. Malgrat intentar-ho, 
La Veu no ha pogut contactar 
amb representants de l’em-
presa per a ampliar aquesta 
informació.

Diacar Linn, ubicada a l’avinguda Europa.

Hi haurà dos nous radars de tram a 
l’A-2 entre Jorba i Argençola
REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller d’Interior, 
Miquel Buch, ha anun-
ciat aquesta setmana 

que s’instal·laran dos nous ra-
dars de tram a l’A-2 en el tram 
entre Jorba i Igualada, un en 
sentit Barcelona i l’altre en 
sentit Lleida. A més, el con-
seller Buch també ha anunci-
at i tercer nou radar de tram 
a l’AP-7 entre Mollet i Santa 
Perpètua.
Les dades mostres que en els 
trams on hi ha radars la sinis-
tralitat va baixar un 59% el 
primer semestre del 2018. Set 
persones van perdre la vida en 
els trams amb radars; 17, l’any 
passat. En els trams de car-
retera on no hi ha radars, 48 
persones van morir durant els 
sis primers mesos de l’any pas-
sat i 85 van perdre la vida en el 
primer semestre del 2018, un 
augment del 77%.
La mesura s’ha fet pública 
aquest dimecres, quan s’ha 
donat a conèixer que la sinis-

tralitat viària s’ha disparat a 
Catalunya el primer semestre 
d’aquest any. 92 persones van 
morir a les carreteres catala-
nes en la primera meitat del 
2018, un 42% més que durant 
el mateix període del 2017, 
quan van perdre la vida 65 
persones. El director del Ser-
vei Català de Trànsit (SCT), 
Juli Gendrau, ha qualificat 
aquesta situació d’”emergència 
viària”, i més tenint en comp-
te que ens trobem a l’estiu, un 
període complicat en la mo-
bilitat. Durant aquest primer 

semestre, l’increment de la 
sinistralitat mortal s’ha pro-
duït sobretot en dies festius, 
amb un augment del 90%: els 
accidents de trànsit van segar 
la vida de 21 persones el pri-
mer semestre del 2017; de 40, 
el 2018. Entre els factors con-
currents, l’excés de velocitat ha 
incrementat un 11% respecte 
a l’any anterior. El conseller 
d’Interior, Miquel Buch, ha 
fet una crida a la responsa-
bilitat dels conductors i ha 
recordat que els accidents de 
trànsit es poden evitar.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Bombers de la Ge-
neralitat van comuni-
car dimecres a la  tar-

da la mort del seu company 
del parc de bombers d’Igua-
lada, Miquel Llordella. El 
bomber va tenir un accident 

Mor un bomber del parc 
d’Igualada en accident 
al Pirineu

dimarts mentre estava d’ex-
cursió al Mont Perdut.
La Guàrdia Civil ha rescatat 
el cos a la via Ravier dels Es-
perrets. L’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, va donar 
el condol a família i amics 
a través del seu compte de 
Twitter.



Avui a la tarda es 
poden recollir els 

packs de samarretes a 
la plaça de 

l’Ajuntament, però 
també es podran 

aconseguir diumenge

La meitat dels ingressos es destinaran als presos polítics i exiliats.

Dues mil persones participaran diumenge en la construcció 
del llaç groc humà més gran, a la plaça de l’Ajuntament
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

Com si d’una festa de fi-
nal de curs es tractés, 
una altra vegada -i des 

de fa algunes dècades- aquest 
nombrós grup d’exalumnes 
del col·legi de la Divina Pas-
tora d’Igualada s’han tornat 

REDACCIÓ / LA VEU 

D os milers de per-
sones es trobaran 
aquest diumenge 15 

de juliol a Igualada per cons-
truir el llaç groc humà més 
gran. Amb el lema “Revoltats”, 
els participants reclamaran, 
amb l’elaboració d’aquesta icò-
nica imatge, l’alliberament fels 
presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la defensa de les lli-
bertats de Catalunya. 
Un cop tancades les inscrip-
cions, els organitzadors des-
taquen, “una vegada més, la 
gran resposta dels catalans i 
catalanes, d’arreu, que vin-
dran a Igualada per viure i 
protagonitzar una jornada fa-
miliar, festiva, participativa, 
plena d’emocions i sorpreses, 
però a la vegada, molt reivin-
dicativa”. Els diners recaptats 
amb la venda dels packs de les 
samarretes i gorres amb què 
els participants dibuixaran el 
llaç groc humà es destinaran 
a l’Associació Catalana pels 
Drets Civils, entitat creada per 
les famílies dels presos polítics 
i exiliats.

Moltes sorpreses
L’organització no ha volgut 
desvelar detalls de la jornada 
de diumenge, en què es pre-
veu la presència i participa-
ció de diverses personalitats i 
familiars dels presos polítics 
i exiliats, així com diverses 
sorpreses. Durant les darre-

res setmanes, diverses cares 
conegudes han donat el seu 
suport i s’han adherit a la ini-
ciativa “Revoltats” a través de 
les xarxes. És el cas de l’escrip-
tora Empar Moliner, del fo-
toperiodista Jordi Borràs, del 
músic Cesc Freixas, dels grups 
Elèctrica Dharma, Aspen-
cat, Strombers, els Catarres; 
de Marcel Maure d’Òmnium, 
dels actors Quim Masferrer 
i Toni Albà, de l’economista 
Xavier Sala Martín, de Roger 
Español, ferit l’1-O, del músic
exiliat Valtonyc, o del Presi-
dent Carles Puigdemont, en-
tre altres.

Recollida anticipada 
dels packs de samarretes
Avui divendres 13 de juliol, 
de 7 a 9 del vespre, els orga-
nitzadors instal·laran una car-
pa a la Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada on es distribuiran 
els packs amb les 2 samarretes, 
dues gorres i les instruccions 
personalitzades per a la jorna-
da de diumenge. Els organit-
zadors recomanen a totes les 
persones que, per proximitat 
a Igualada, puguin recollir el 

Els organitzadors remarquen 
que “per a l’èxit de la inicia-
tiva, és fonamental que totes 
les persones inscrites vinguin 
diumenge, ja que s’ha fet un 
minuciós i acurat disseny dels 
diferents tapissos que es di-
buixaran i, per tant, tots són 
imprescindibles”. En aquest 
sentit, demanen que si algú no 
pot assistir-hi, ho comuniqui a 
participants@revoltats.cat per 
tal de poder fer els canvis en 
el disseny. També destaquen, 
en aquestes instruccions que 
són personalitzades i que els 
participants han d’haver re-
but, que “no podran canviar 
les samarretes ni les posicions 
a la plaça”.

seu pack anticipadament, ho 
facin durant aquests tres dies.
Els packs també es podran re-

collir el mateix diumenge 15 
de juliol, prèviament a l’inici 
de la construcció del llaç groc.

a reunir entaulades en un 
entranyable retrobament en 
què, com de costum, és posa 
en valor una llarga amistat 
conquerida entre els anys 
1945 al 1960; no sense ce-
lebrar la vida i deixar anar 
una sentida recordança de les 
companyes que ja no hi són.

Trobada d’exalumnes de 
la Divina Pastora
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A punt les festes dels carrers Santa 
Caterina, Carme i Travessies
REDACCIÓ / LA VEU 

Un any més amb el més 
de juliol arriben les fe-
tes del barri de Santa 

Caterina, uns dies en què les 
diferents propostes d’activitats 
que s’han preparat des de l’As-
sociació de Veïns, permeten a 
molts igualadins passar  bones 
estones d’esbarjo.

Concurs de  fotografia en 
memòria de Santi Carbonell
Enguany hi ha una novetat, 
un concurs de fotografia. En el 
programa d’actes es fa referèn-
cia al fotògraf Santi Carbonell, 
que va ser veí del barri. “De 
ben segur que per molts, si te-
nim un moment per badar i re-
cordar el què han estat les fes-
tes del barri durant els 30 anys 
que fa que s’han recuperat, ens 
vindran al cap molt veïns que 
o ja no viuen al barri, o ja no 
estan amb nosaltres, entre ells 
el Santi. Aquest any l’hem vol-
gut recordar amb dues coses 
que ell estimava, la fotogra-
fia i el correfoc”. D’aquí que el 
concurs de fotografia té com a 
tema Viu el Correfoc. “És una 
modesta manera de recordar al 
Santi i a tots aquells veïns que 
amb la seva presència o col·la-
boració han format part d’una 
o altra manera de la vida del 
barri”.
El programa d’actes és el se-
güent:

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 26 de juny es 
va celebrar la reunió 
de la Taula Estratègica 

del Campus Motor Anoia, un 
projecte que té com a objectiu 
fomentar el desenvolupament 
i la promoció del sector del 
motor i la creació d’ocupació. 
Entre d’altres temes, la Taula 
va valorar la possible adhesió 
del Campus Motor Anoia al 
MAAS (Mobility as a servi-
ce) Catalonia i al Catalonia 
Living Lab. 
A més, la reunió també ha ser-
vit per abordar el pla estratè-
gic de l’ecosistema del motor 
a l’Anoia i les estratègies que 

DIVENDRES, 13 de juliol
- 21 h A la placeta de Santa.Ca-
terina, benvinguda i inici de les 
festes. Espectacle de percussió, 
a càrrec dels músics del grup 
Mal Llamp. Correfoc, a càrrec 
del grup Mal Llamp, que cele-
bra la seva diada, acompanyats 
dels Diables de La Sagrada Fa-
mília, de Barcelona.
Recorregut correfoc: Inici al 
carrer Sta. Caterina cantonada 
amb el C/ Aurora, carrer de la 
Torre, carrer Sebastià Artés, 
carrer Cervantes, Carrer Martí 
Franquesa i final a l’amfiteatre 
de l’Estació Vella.
- 22 h A la placeta Sta. Cateri-
na Botifarrada Popular. Venda 
anticipada de tiquets. Preu: 7€ 
Utilitzarem vaixella biodegra-
dable, gentilesa de Bitok. 
23 h Ball de Vetlla, a càrrec 
de  l’orquestra Som-hi Band. 
Durant la mitja part del ball 
es farà el sorteig d’un pernil, 
els números del qual s’hauran 
venut durant el transcurs de la 
primera part. A la segona part, 
es farà el tradicional ball del fa-
nalet.
DIUMENGE, 15 de juliol 
- 12.30 h Solemne Ofici a l’es-
glésia de Santa Maria. 
- 14.30 h A la plaça dels Porcs, 
s’oferirà un pica-pica i el soldat.
- 19 h A la placeta de Santa 
Caterina, les tradicionals Ha-
vaneres amb el grup La Vella 
Lola. Durant el descans s’oferi-
rà el tradicional rom cremat, 

a càrrec dels nostres peculiars 
mariners. I anunciant el comi-
at oficial de les festes de l’any 
2018,  la Traca de Fi de Festa.

DILLUNS, 16 de juliol 
- 20.30 h Al carrer del Carme, 
on hi haurà situada la capella 
amb la imatge de la Verge del 
Carme, rés de Sant Rosari, amb 
la participació de Florenci Oli-
va. Un cop finalitzat, els còn-
sols d’enguany oferiran coca i 
cava a tots els presents.

Durant totes les festes
- 3r Concurs de Dibuix 
La temàtica serà les festes del 
barri. Hi haurà tres categories: 
fins a 6 anys; de 7 a 10 anys. 
d’11 fins a 15 anys. Els dibuixos 
es podran presentar fins al diu-
menge 15 de Juliol al migdia en 
qualsevol acte de les festes, als 
cònsols o organitzadors d’en-
guany, o a la llibreria Cal Ra-
bell. Les obres s’han de presen-
tar en un full tamany DIN-A 
4 i en format horitzontal. Les 
obres han de ser originals i han 
d’estar fetes pels infants, en tèc-
nica lliure.
- 1r Concurs de fotografia: 
Santi Carbonell 
Les fotografies han de ser inè-
dites i de creació pròpia. El 
concurs consta de dues mo-
dalitats, Instagram i Digital. 
En la modalitat Instagram cal 
publicar les fotografies a Ins-
tagram amb l’etiqueta #viuel-
correfocsc18. En la modalitat 
Digital s’hauran d’enviar a bar-
ristacaterina@gmail.com, un 
wetransfer amb les imatges, 
indicant a l’assumpte del email 
“Viu el correfoc SC”. La imat-
ge en format JPG (RGB) i tenir 
una resolució de 300 dpi a una 
mida a l’entorn de 3543-2838 
px. Es podran presentar un 
màxim de 5 obres per autor. 
El tema ha de ser fotografies 
d’algun dels correfocs que es 
facin a la comarca de l’Anoia 
des del 13 de juliol, data en 
la que tindrà lloc el correfoc 
del Barri de Santa Caterina i 
fins l’últim dia de setembre 
de 2018. Les fotos s’han de 
lliurar del 13 de juliol al 31 
d’octubre.  

s’han d’iniciar a curt termini 
per tal de definir aquest full de 
ruta de treball. Es van valorar 
diversos eixos sobre els que 
treballar per la millora de l’es-
pecialització i la competitivi-
tat territorial: la generació de 
talent amb atracció d’empreses 
i inversors, la formació especi-
alitzada d’alta qualificació i la 
dotació d’infraestructures de 
Telecomunicacions.
D’altra banda, durant la ses-
sió es van lliurar els resultats 
de les 4 comissions de treball: 
Projectes Europeus; Forma-
ció; Energies renovables, mo-
tor i esport i, finalment, Noves 
tecnologies del motor i vehicle 
connectat.  

La Taula Estratègica del 
Motor defineix el full de 
ruta a curt termini

Trenta anys de formació 
continuada en pediatria

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 21 de juny va 
tenir lloc la darrera 
sessió de Formació 

Continuada en Pediatria del 
curs 2017-2018 del Servei del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia. Enguany la sessió feia un 
mirada enrere, doncs se cele-
braven ja 30 anys de formació 
continuada.  La sessió va ser 
presentada per la Dra. Carme 

Jou, cap del servei de Pedia-
tria des del juny del 2003  fins  
al gener del 2018 i Fina Basas, 
supervisora de maternoin-
fantil des del 1980  fins avui.
La Formació Continuada en 
Pediatria a l’Hospital va néi-
xer gràcies al conegut pedia-
tre i exregidor igualadí Marc 
Riera (mort al novembre del 
2011 a l’edat de 73 anys).



Laura Llucià, nova presidenta 
d’Igualada Comerç
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dilluns, 9 de ju-
liol, tal com marquen 
els estatuts i el règim 

intern de l’entitat, es va fer l’As-
semblea General d’Igualada 
Comerç i també les eleccions 
per la presidència i pels mem-
bres de la junta de l’entitat. Les 
candidatures i la votació esta-
ven obertes a tots els socis de 
l’entitat i havien d’estar forma-
des per una relació de dotze 
persones mínim. El nom que 
encapçalava la llista era el can-
didat a ocupar la presidència.
L’Assemblea va votar i va pro-
clamar l’única candidatura 
què s’havia presentat fins a 
la data establerta, amb el sra. 
Laura Llucià, de l’establiment 
Joieria Llucià, com a presiden-
ta. 
La nova junta queda forma-
da per: Laura Llucià - JO-
IERIA LLUCIÀ; Toni Llucià 
- MODES LLUCIÀ; Gemma 
Alcoberro - CARNISSERI-
ES GUAL; Hilario Sebastian 
Palacios - SUPERMERCATS 

SEBASTIAN; Jaume Bas-
compte - DORMEBE; Jordi 
Dueñas - CENTRE DE CON-
GELATS DUEÑAS; Mònica 
Aguilar - CARO CUORE; Os-
car Cuadres - FRANQUESA; 
Salvador Dueñas - ASFALT; 
Salvador Vidal - CAL PERI-
CO- MERCERIA VIDAL; Ro-
ser Valls-ÒPTICA VALLS; i 
Maribel Granado-A GRAMS.
Llucià va agrair a tots els assis-
tents a l’Assemblea i als mem-
bres de la Junta de l’entitat per 
la confiança dipositada i es va 

comprometre a treballar per 
promoure el comerç de la ciu-
tat i posicionar-ho  com un 
dels referents a Catalunya.
Per la seva banda, Xavier Fi-
gueres del Celler Figueres, 
president els últims dos man-
dats, va dirigir unes paraules, 
agraint la confiança que havia 
tingut i mantingut durant més 
de 4 anys pels membres de la 
Junta que l’havien fet costat. 
També va destacar per damunt 
de tot l’honestedat que van 
col.laborar amb l’entitat i va 
encoratjar als nous integrants 
i els va animar a treballar més 
encara en la cohesió del sector 
comercial de la nostra ciutat, 
com també en la projecció ex-
terior del comerç i d’Igualada 
en general.
A l’Assemblea es va presen-
tar i aprovar el balanç eco-
nòmic de l’entitat de l’any 
2017, i la proposta del pla 
d’activitats pel que queda 
d’aquest any. Destaquen la 
Botiga al Carrer d’estiu, que 
per cert, se celebrarà el dia 1 
de setembre.  

Jornada de treball sobre 
ocupació d’habitatges
REDACCIÓ / LA VEU 

E l fenomen de les ocu-
pacions irregulars 
d’habitatges i com els 

ajuntaments poden fer-hi 
front, ha estat motiu d’una 
jornada de treball organitza-
da pel Consell Comarcal de 
l’Anoia amb la col·laboració de 
l’Oficina Local d’Habitatge de 
la Diputació i el Departament 
de Benestar Social i Seguretat 
Ciutadana de la Generalitat. 
La sessió “el món local davant 
l’ocupació d’habitatges” va te-
nir lloc el passat dimecres al 
Campus Motor de l’Anoia i hi 
van participar una cinquante-

na de tècnics, regidors i alcal-
des de la comarca.
La jornada va comptar amb 
una xerrada sobre actua-
cions davant de l’ocupació 
irregular d’immobles des 
d’una perspectiva local, la 
col·laboració de la Gene-
ralitat amb l’administració 
local, la gestió de l’ocupació 
des dels cossos de seguretat, 
i el tractament de la inscrip-
ció padronal de persones en 
habitatges.
També hi va haver una taula 
d’experiències del món local 
amb la participació de tècnics 
dels ajuntaments de Vilafran-
ca, Sabadell i Mataró.
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La Cotonera va acollir 
el primer Free Market

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat Dissabte 7 de 
Juliol, l’emblemàtic 
edifici de la Cotonera 

d’Igualada, va convertir-se per 
unes hores en la primera edi-
ció del Free Market - Mercat 
Lliure. Una iniciativa creada 
per l’agència de comunicació 
Igualadina ‘KÈ’ que dins del 
marc dels pressupostos parti-
cipatius de la Kaserna, va crear 
aquest esdeveniment on es vol 
potenciar el trencament amb 
el consum massiu per part 
dels joves. Així com fomentar 
la cultura de l’intercanvi, on 
els diners no hi tinguin un pa-
per protagonista.
La proposta va barrejar la ini-
ciativa amb rerefons ecològic i 
social amb música en directe i 
un servei de barra que van dur 
conjuntament dues entitats 
conegudes de la ciutat com el 
‘Local d’acció’ i el ‘Rec on Fire’. 
Les parades de roba que van 
muntar els diferents particu-
lars en participar en el Free 
Market es van anar omplint de 
curiosos que podien intercan-
viar o comprar a preus molt 
reduïts, roba, calçat, vinils, 
casetes i CD’s, llibres, revistes 
eren un element molt comú i 
van comptar amb una rapida 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’oficina Store igualada 
de CaixaBank va aco-
llir dijous, 5 de juliol, 

la xerrada “Com gestionar els 
recursos financers en l’àmbit 
familiar i personal”. La troba-
da es va realitzar a les 18.30h a 
l’oficina ubicada a Rambla Ge-
neral Vives 2 d’ Igualada. 
La xerrada va aportar consells 
i claus per aprendre a gesti-
onar els recursos financers 
oferint consells pràctics per 
ser eficient en la gestió finan-
cera i per prendre les decisi-
ons més adequades segons les 
condicions personals i el con-
text general. La disciplina i el 
rigor en la nostra vida finan-
cera contribuiran a millorar la 
nostra capacitat d’estalvi i l’ha-
bilitat a l’hora d’invertir.
La gestió financera de l’eco-
nomia familiar té moltes si-
milituds amb la de qualsevol 
empresa, ja que qualsevol per-
sona, família, empresa o estat 
tenen un balanç i un compte 
de resultats.
A tots ens afecten les finances, 
i en funció de com les gestio-
nem obtindrem uns resultats 

demanda per part dels assis-
tents. 
Tot i la calor, les instal·lacions 
es van anar omplint, amb els 
concerts de ‘Contra Corrent’ 
i ‘Xillona’, dos grups que van 
demostrar que el planter artís-
tic emergent de la ciutat, ama-
ga molt potencial. El grup Bo-
llywood Igualada, va fer una 
demostració de danses popu-
lars Índies, amb una energia i 
vitalitat que van anar contagi-
ant al públic. El plat fort, però, 
va ser el grup de rumba fusió 
‘La Septima Trastada’ que van 
acabar d’omplir la pista. El co-
lofó final, va anar a càrrec de 
Fransie Klaas un enèrgic ar-
tista que amb les seves rimes 
plenes d’irreverència, va fer 
una clausura amb un balanç 
positiu. 
Destacar que l’entrada al Free 
Market va ser gratuïta, tan 
sols feia falta donar una peça 
de roba o objecte en bon es-
tat i que es podia intercanviar 
per al que més agrades. Tota la 
roba i objectes que es van que-
dar al recinte, han sigut donats 
a Càritas Anoia, que també va 
sumar-se a la causa amb un 
punt d’informació i per a pro-
mocionar la seva botiga soli-
dària de mà en mà, situada al 
carrer Sor Rita Mercader 16.

Xerrada a CaixaBank sobre gestionar 
els diners en l’àmbit familiar

determinats. L’èxit rau en la 
capacitat de donar resposta i 
satisfer les necessitats finance-
res fent servir de manera òpti-
ma els recursos que tenim.
Les xerrades DialogA són una 
iniciativa de CaixaBank, que 
es duu a terme en algunes ofi-
cines Store de l’entitat. Es trac-
ta d’una sèrie de xerrades i ta-
llers d’interès, impartides per
experts de primer nivell.
Les xerrades estan obertes al 
públic de manera gratuïta, i 
el format permet la interacció 
entre els clients i els ponents, 
donat que són concebudes 

com a una proposta on els 
assistents tenen la possibilitat 
de dialogar i plantejar dubtes 
sobre els temes tractats, en un 
ambient distès. Estan enfo-
cades als diferents segments 
de clients, amb temàtiques 
diverses, actuals i molt inte-
ressants.
Tota la informació al detall 
està accessible al web de Di-
aloga (https://dialoga.lacai-
xa.es/listado), on els propis 
clients poden gestionar la 
seva plaça i rebre notificaci-
ons sobre els esdeveniments 
als quals s’apuntin.

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat mes de juny 
va finalitzar el curs 
2017/2018 d’Alfabetit-

zació en Llengua Catalana a 
Igualada. La formació s’adre-
ça a persones adultes d’origen 
estranger que, o bé no estan 
alfabetitzades en la seva llen-
gua, o bé desconeixen l’alfa-
bet llatí. 
En aquesta edició s’ha ampli-
at l’oferta dels anys anteriors, 
passant de dos grups a quatre 
i oferint tres hores setmanals 
de classes en aules de l’Espai 
Cívic Centre i l’Escola Pia. 
Hi han participat més de 80 
persones de procedències 
tan diverses com el Marroc, 
el Pakistan, la Xina, Ghana, 
Guinea Conakry, Algèria o 
el Senegal.  
El passat divendres, 22 de 
juny, va finalitzar la tercera 
edició de l’any 2018 del Curs 
de Coneixement de la Societat 
Catalana, organitzat pel Servei 
d’Atenció a les Migracions de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Acaben cursos d’alfabetització en 
català i de coneixement de la societat

El curs inclou vuit sessions de 
dues hores, durant les quals 
s’imparteixen coneixements 
d’història, geografia, cul-
tura catalana, festes locals, 
funcionament dels serveis 
públics, cossos de seguretat, 
món laboral o llei d’estran-
geria, entre altres. 

En aquesta edició hi han par-
ticipat 35 alumnes de diverses 
nacionalitats, com ara Bèlgi-
ca, Veneçuela, el Paraguai, 
l’Uruguai, l’Argentina, Hon-
dures, el Brasil, la República 
Dominicana, Costa d’Ivori, el 
Perú, Colòmbia, el Pakistan i 
el Marroc.  

Dilluns, concert en 
benefici de Càritas
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dilluns 16 de 
juliol a les 21 h a la Ba-
sílica de Santa Maria 

podrem escoltar el concert 
de la Chigwell School Chapel 
Choir, ofert per Musica Euro-
pa a Igualada.  
L’entrada serà gratuïta i la re-
captació de les aportacions 
voluntàries serà a favor de Cà-
ritas Anoia Segarra.
La Chigwell School Chapel 
Choir, és un cor jove d’una 
escola de les rodalies de 

Londres,  l’any 2013 ja van 
actuar a la nostra ciutat. 
Oferirà un concert de re-
pertori divers.



Les AMPA’s de les escoles públiques 
es plantegen crear una federació
REDACCIÓ / LA VEU 

L es cinc associacions de 
mares i pares d’alum-
nes dels cinc centres 

públics d’Igualada (Dolors 
Martí, Emili Vallès, Gabriel 
Castellà, García Fossas i Ra-
mon Castelltort) es van aple-
gar el diumenge 1 de juliol al 
Ramon Castelltort per valorar 
les accions dutes a terme con-
juntament durant el present 
curs 2017/18 i planificar les 
accions de cara al 2018/19. 
Entre els punts acordats hi 
va haver el de sol·licitar una 
reunió al conjunt de forces 
polítiques igualadines per po-
der conèixer de primera mà 
quina serà la seva postura en 
matèria d’educació de cara al 
proper mandat, en tant que al 
maig de l’any vinent hi haurà 
noves eleccions.
Les cinc entitats van repas-
sar les accions dutes a terme 
durant el curs que ara s’acaba 
(comparsa de Carnestoltes, 
campanya de comunicació, 
cicle de xerrades…) i van va-
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REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any, aques-
ta última setmana de 
juny els cantaires de 

la coral infantil Gatzara han 
gaudit d’unes colònies d’allò 
més divertides a La Figuera 
(Bages). 
Les colònies començaren el di-
lluns 25 i acabaren el dimecres 
27 per a Petits i Més Petits, i 
el divendres 29 per a Mitjas, 
Grans i Més grans. Han estat 
dies farcits de gimcanes, jocs 
de nit, música, excursions, 
piscina... i tot plegat girant al 
voltant d’un mateix eix temà-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
ha traslladat aquest di-
lluns, 9 de juliol, la feli-

citació a Carme Royo Beltran 
pels cent anys complerts, en 
representació del consistori i 
del conjunt de la ciutat. 
A aquesta trobada, que ha 
tingut lloc al domicili de l’ho-

menatjada, hi ha assistit bona 
part de la seva família i l’alcal-
de l’ha obsequiat amb un ram 
de flors i un llibre fotogràfic 
que repassa les principals fes-
tes i tradicions de la ciutat. 
Properament, Royo rebrà 
també la Medalla Centenària 
que concedeix la Generalitat 
de Catalunya a totes les perso-
nes que arriben a aquesta edat.

Carme Royo, 
àvia centenària

tic: la cèlebre novel·la d’An-
toine de Saint-Exupéry, El pe-
tit príncep. S’han fet activitats 
com ara el joc de trobar la rosa 
de l’altre equip, la construcció 
d’avionetes amb material re-
ciclat i escoltar i aprendre de 
les lliçons filosòfiques de la 
Guineu (en persona!).
Així doncs, acomiadem el 
curs amb festa grossa, xerinola 
i molta Gatzara!
Ah, i recordeu que tot just 
ha començat la celebració 
dels 50 anys de la coral, 
motiu pel qual aquest curs 
vinent serà una celebració 
constant!

Colònies de la coral 
Gatzara

lorar la seva possible continui-
tat. També es va valorar molt 
positivament les xifres d’ins-
cripcions a P-3 aconseguides 
enguany, alhora que es va in-
sistir en la necessitat que en els 
propers anys la ciutat treballi 
amb l’objectiu d’augmentar la 
demanda d’escola pública al-
hora que ofereixi la mateixa 
quantitat de places d’escola 
pública que de privada-con-
certada. 
Aquest abril, per només 197 
places ofertades de P-3 d’es-
cola pública (el 36% del total) 
hi havia 235 places d’escola 
privada-concertada (el 63%), 
unes xifres que no es corres-

ponen amb les tendències 
expressades per les famílies 
durant el període de pre-ma-
triculacions ni amb la mitjana 
catalana, en què la xarxa pú-
blica escolaritza el 67,2% de 
l’alumnat de Primària.
Les cinc juntes també van 
identificar les possibles millo-
res estructurals que es podrien 
realitzar en cadascun dels cen-
tres, de titularitat municipal. 
Després d’anys de treballar en 
xarxa, un altre dels punts trac-
tats durant la trobada va ser 
la possible constitució d’una 
federació local d’AMPAs que 
vetlli pel conjunt d’ensenya-
ments públics de la ciutat. 
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revoltats @revoltats

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia

Gats Igualada @GatsIgualada

Cap referència del govern sobre haver gastat més 
diners en una inauguració de 3 hores (35.000€) 
que en les polítiques d’habitatge de tot un any 
(25.000€)?

Gràcies @RadioIgualada per cobrir i difondre 
l’activitat que contínuament desenvolupa @igua-
ladacomerc  
En un moment i en un context com l’actual, el 
sector comercial tradicional ha de compartir per 
competir, doncs això, moltes gràcies!

Cuando fallece un ser querido es cuando integras 
en tu día a día eso de la ‘presencia no presencial’, 
el ‘estar sin estar’. Ese recuerdo, esa emoción, esta 
fotografía...

Governs que judicialitzen la política.... Jutges que 
polititzen la justícia.... Doncs “aquello” de la sepa-
ració de poders no deu ser

Veient el sensacional #UtopiaIogurttv3 te n’ado-
nes de com es pot estimar tant i tant a qui neces-
sita tant i tant. Orgullós q a #Igualada tinguem 
gent com @auria_grup @apinas_auria i molts 
més com ells. Gràcies x estimar tant i no defallir 

mai. Lliçó de vida.

Hi ha gent que confon l’Elon Musk amb en Bruce 

Wayne.

Diumenge 15 a Igualada també ens revoltarem 
per el #MajorTrapero, la intendent #TeresaLapla-
na, el director #PereSoler i el secretari general 
ďinterior #CèsarPuig.
Recollida anticipada dim, dij i div de 7 a 9 vespre 
a plça. Ajuntament IGD amb n. de resguard.

per una gestió pública de l’aigua. Girona, com 
altres municipis on governa el @Pdemocrata-
cat (Manresa, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú...) 

aposten per la pública. I Igualada? @marccastells

M’encantaria llegir més no-
tícies de petites grans gestes 
que es donen cada dia a les 
piestes de bàsquet, futbol, 
l’skatepark... promoure ésm 
éles iniciatives que ja es fan 
en aquests espais d’oci salu-
dable i crear un espai infor-
matiu on els protagonistes 
fossin els nens. O no son ells 
el nostre futur?

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#33  GERMÀ MARISTA JOSÉ LUIS. 

Sóc portugués i he estat unes setmanes a Igualada. Em vaig sentir molt a gust 
i com a educador que soc, i convençut que la presència és allò que més educa, 
vaig passar moltes tardes en diversos espais esportius de la ciutat, cada dia més 
freqüentats per tants nens i nenes i joves.

Demasiados abandonos gatunos! Los gatos case-
ros no sobreviven en la calle

FOTO: Cesc Sales
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News!! Confirmem que la propera temporada, 
el Club Bàsquet Igualada tornarà a comptar amb 
Jordi Martí  com a entrenador del primer equip!!!  
Endavant CBI!!! @MartiMuntane

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Dos mil persones dibuixaran 
un llaç groc humà aquest 
diumenge a Igualada

Nou radar de tram a l’A-2 
entre Jorba i Igualada

Mor un bomber d’Igualada 
en un accident a la muntanya

Instants de La Veu             @veuanoia

veuanoia#NOTÍCIADELDIA

L’ampliació de la ratio i l’obertura 
d’una nova línia solucionen la falta 
de places de Batxillerat

#veuanoia #Igualada #Anoia 
#ensenyament #batxillerat

#escolacatalana #escolapublica

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

L’ampliació de la ratio i l’obertura d’una nova 
línia solucionen la falta de places de Batxille-
rat

#veuanoia #Igualada #Anoia #ensenyament 
#batxillerat

#escolacatalana #escolapublica



Internet: Una gran màquina de fum? 
Detectar perfils tòxics en la XARXA

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

De momento USA ha conseguido que el resto del mundo le compre 
toda la deuda que necesita emitir pagando los intereses con los dó-
lares que precisa imprimir. ¡Alucinante!.

EVA COLLADO DURÁN
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora 

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

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

EVA COLLADO

La consultora alemanya Adesso obrirà un laboratori tecnològic a Sant 
Cugat. Suposarà la creació de 300 llocs de treball d’alt valor afegit.

Aprendre a triar els bons 
companys de viatge és essencial 

per avançar i créixer.

No tot és qüestió 
d’un elevat salari. 

I nternet i els seus canals ens ofereixen la possibilitat de explicar-li al món no només 
qui som i el que fem, sinó el que som capaços de fer i oferir.
Marca personal és la suma de tot el que som, fem, diem i compartim així com la 
capacitat que tenim de generar valor en els altres. Això és el que fa que les persones 
vulguin tenir-nos a prop i comptin amb nosaltres en les seves vides i projectes. 

Sempre he pensat que una marca personal a la xarxa ha de tenir quatre pilars bàsics en el 
que fonamentar la seva existència. Ha de ser sòlida, humana, creïble i autèntica.
Malgrat l’obvietat del que us acabo d’explicar, per desgràcia molts ho ometen conscient-
ment i altres obliden ràpida i selectivament... Fan d’aquest mitjà una projecció de valors 
inexistents creant una falsa confiança que dura poc en el temps perquè aquest món és tan 
gran i tan petit, al mateix temps, que tots acabem coneixent-nos i decidint qui es queden 
al nostre costat i qui no. Al final som el que som per la gent que ens envoltem i aprendre a 
elegir els bons companys de viatge és essencial per avançar i créixer.
Com detectem a aquests perfils a la Xarxa? Vegem i compartim aquests perfils que hi són i 
que segur heu topat amb algun d’ells:
#DiguesdequèPresumeixesietDiréelqueNoTens
Són aquells perfils que centren tota la seva visibilitat en “Mira quants seguidors tinc” “Mira 
quantes visites té el meu blog” “Mira qui m’ha esmentat” “Mira quin Klout tinc” (per cert 
una eina que a data d’avui ja ha desaparegut)... Solen ser marques personals que centren la 
seva atenció en aquestes estadístiques sobre seguidors perquè en realitat, la seva proposta 
de valor és inexistent.
#EGOalCub.
Són aquells perfils “jo, mi, me, mi”. Tota la seva proposta de valor es centra en ells i en el 
que fan cada minut. No comparteixen res de ningú, no s’alegren dels èxits dels altres, tota 
la seva proposta de valor són ells.
#EvangelitzantnoPracticant
És aquest perfil de «consells venc que per a mi no tinc», són els que et diuen el que has de fer i 
que ells no fan, el que predica i no aplica. La seva proposta de valor es posa en qüestió perquè 
no és exemple de res del que ens proposa a nosaltres pel que es converteix en no fiable.
#LladresdeTemps
Perfils altament perillosos perquè ens roben el més valuós que tenim, el nostre temps. La 

Competència: “característica subjacent en l’individu que està causal-
ment relacionada amb un estàndard d’efectivitat i/o un assoliment su-
perior en una feina o situació”.
Del que es tracte és que el personal de l’empresa s’alineï amb les com-
petències demandades per l’empresa, competències genèriques, i amb 

les del lloc de treball, competències específiques, amb l’objectiu de millorar i/o po-
tenciar la competitivitat de l’empresa. Ras i curt.
Aquest és el punt de partida per millorar la productivitat del talent. 
Com s’aconsegueix? La Gestió de Persones per Competències es basa en els se-
güents preceptes bàsics: selecció, avaluació i formació. Tot girà al voltant de les 
competències.  Alinear la persona amb el demandat pel lloc de treball. Els conei-
xements tècnics són necessaris, imprescindibles, siguin aquests d’alt o de més baix 
calat però és l’actitud de la persona el que fa que s’extregui el màxim de rendiment 
d’aquests. En un entorn tant excessivament competitiu com l’actual, una empresa 
amb una acurada Gestió de Persones pot fer que un candidat valori més el projecte 
empresarial que no solament el sou. Una política de Gestió de Persones basada en la 
potenciació de les competències dels empleats, i amb un  salari emocional racional, 
pot fer decantar l’opció del candidat cap la nostra empresa o cap una altra. Per con-
seqüència no tot és qüestió d’un elevat salari. Aquest ha de ser adient en l’esdevenir 

del mercat. Els convenis són una referència de partida, no el punt i final. 
La Gestió de Persones per Competències no és una metodologia exclusiva de grans 
empreses. Al contrari. És molt més senzill aplicar-la a una Pime de 5 treballadors 
que a una de 500. És la millor arma que tenim els petits per competir amb les grans. 
Com no podem pagar salaris a l’alçada de grans corporacions, no ens queda opció: 
innovació sí o sí.   

COM ATRAURE I  MILLORAR LA PRODUCTIVITAT DEL TALENT 

seva proposta de valor passa pel temps que tu li puguis donar perquè ell/a brilli. El pro-
blema és aquesta comunicació assetjant que mantenen amb tu per totes les vies que se li 
ocorren per tal d’aconseguir els seus objectius.
#EtiquetadorsNats
Són aquells perfils que t’etiqueten en tot el que fan per cridar la teva atenció sobre temes 
que no ens interessen, i ni tan sols són rellevants per a nosaltres, i ho fan a través de totes 
les xarxes amb l’única finalitat d’aconseguir que els seus continguts es propaguin o siguin 
comentats. Solen oferir continguts pobres o poc rellevants que si no fos per aquest mitjà 
ningú repararia en ells.
#HolaKase
Persones poc ocupades que es colen en la teva xarxa amb preguntes absurdes i sense fona-
ment i que l’únic que pretenen és cridar la teva atenció i com no, monopolitzar el teu temps.
#VenedorsdeFum
Perfils que venen productes inexistents, els encantadors de serps del segle XXI. La relació 
amb ells sempre vol dir pagar per una cosa que ni tan sols existeix ...
#SaqueJadorsdeContinguts.
Perfils que, en comptes de crear, copien i roben indiscriminadament els continguts de ter-
cers i s’atribueixen la seva autoria. Ho fan sense cap vergonya i de forma descarada. Perso-
nes que no entenen que l’ètica i els valors són rendibles.
#AltresEspèciesqueTambéExisteixen
#BrasesvsMalastrucs
Els que només apareixen avortar les il·lusions de tercers. Es passen tot el dia esperant a 
veure a qui li va bé per ficar-se en les seves xarxes i recordar-los que ells no ho estan.
#Voyeurs
Només estan a la xarxa per veure el que fan els altres i treure informació per al seu ús pro-
pi. Mai interactuen però hi són.... Són perillosos saben de tu i tu no saps res d’ells. La seva 
proposta de valor es centra en imitar-te o fer-se amb els teus contactes des de la rereguarda.
#Trolls/Haters
El seu propòsit: anar en contra d’algú de forma indiscriminada i normalment des de l’ano-
nimat o des d’un perfil fals. Es dediquen a insultar, amenaçar o utilitzar l’humor per tal de 
fer mal a la persona a la qual es dirigeixen. El secret: no alimentar-los. Acaben per avor-
rir-se i van a per una altra presa.
Conclusió final. 
En part som els que som per les persones de les que ens sabem envoltar ..., triem ja als 
nostres companys de viatge i gaudim d’aquest mitjà.  

MANEL MACIÀ MARTÍ 
Director a Talentia Gestió  @talentiagestio 

E. COLLADO M. MACIÀ

El dèficit fiscal CAT-ESP (40 milions € dia) explica que de les 
272 regions de la UE, CAT sigui de les més riques (58 en renda 
per càpita), però passa a ser pobre (165 en Índex de Progrès 
Social, que té en compte el benestar de la població).
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Comença la rehabilita-
ció del pati del Centre 
Obert i “El Cireret”

S’evidencia la mala maror a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí

La brigada municipal d’obres 
ha començat a treballar en l’ar-
ranjament del pati del Centre 
Obert i Espai de Joc El Cireret 
amb la previsió que estigui en-
llestit el mes de setembre quan 
comenci el nou curs escolar.
Aquests dies han començat 
amb el condicionament del 
terreny i l’enderroc de la vo-
rera i el paviment actual. Les 
tasques contemplen també la 
urbanització o la rehabilitació 
de l’espai amb la col·locació de 
vorades de fusta tractada, un 
paviment nou, la construcció 
d’un sorral, el tancament amb 
xapa microperforada i la plan-
tació de diferents arbres.
“Una vegada arranjat l’espai, 
explica la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres, es 
preveu la instal·lació de mobi-
liari i jocs infantils que es dis-
tribuiran per zones. En aquest 
sentit, es preveu incorporar, 
diu Cáceres, un conjunt de 
tobogans sobre terra, un espai 
de rocòdrom i una zona mul-
tiesport, amb cistella de bàs-
quet. El pati també tindrà una 
font, una cuineta i una caseta 
de fusta i una zona de cotxes”.
Cáceres està molt satisfeta de 
poder tirar endavant aquesta 
obra, “des de les regidories de 
Serveis Personals i Obres, amb 
el regidor Manuel Ocaña”. “La 
renovació del pati d’El Cireret 
és una reivindicació constant 
de la quitxalla que tindrà una 
sorpresa quan arribin el mes 
de setembre”, assegura la regi-
dora.

VILANOVA C. / JORDI PUIGGRÒS

El ple municipal de di-
lluns passat a Vilanova 
del Camí ha tornat a 

posar damunt la taula la fe-
blíssima línia que aguanta el 
govern de la ciutat. A l’alcal-
dessa Noemí Trucharte (PSC), 
que ha hagut de veure en els 
darrers mesos com des de les 
seves pròpies files es produï-
en situacions realment esper-
pèntiques, com la sorprenent 
marxa d’un dels líders histò-
rics del socialisme vilanoví, 
Carles Majoral, o més recent-
ment, incòmodes relacions 
amb algun dels seus propis 
companys del grup municipal,  
li han anat creixent els nans 
des de que va convertir-se en 
màxima representant dels vi-
lanovins per la via de la moció 
de censura. 
Les discrepàncies -sèries- ja es 
van produir arran del cas del 
carrer Cervantes, especialment 
amb el regidor d’Urbanisme, 
Juan M. Cividanes (IPV-VV), 
més partidari d’arribar al fons 
de l’assumpte. Però aquesta si-
tuació s’ha produït en més oca-
sions, ens expliquen fonts de 
diversos grups polítics “d’una i 
altra banda”. Al final, han aca-
bat convertint-se en públiques, 
com ja es va poder veure a l’ac-
te inaugural de la remodelació 
de la piscina de Can Titó, amb  
una criticada “placa inaugu-
ral” que no va caure gens bé 
a  gairebé tots els regidors del 
govern.
Tot i això, Trucharte ha optat 
per no moure més del compte 
les aigües, esperant que aquests 
episodis puntuals no embrutin 
la ja de per sí complicada tasca 
de governar Vilanova entre uns 
partits polítics que no s’assem-
blen en res...

Sant tornem-hi amb la placa
Doncs la placa va tornar a ser 
protagonista. Les forces de l’an-
terior govern (Vilanova 365, 
ERC i CiU) van introduir una 
moció d’urgència per demanar 
al govern la retirada de la placa 
inaugural de les piscines, col.
locada amb “amb afany de pro-
tagonisme” i “pompa inusual”, 
va dir el regidor Jordi Barón, 
tot recordant que era l’obertu-
ra d’una remodelació, no una 
“inauguració de fet”. 
Si bé Imma González (Decide) 
va treure ferro afirmant que 
“potser no l’haguéssim po-
sat però no m’incomoda que 
hi sigui”, i el PSC, per via de 
Kilian Tomàs, aclaria que en 
molts altres indrets figura una 
placa amb el nom de l’alcalde 
del moment, amb la qual cosa 
“es vol magnificar un gest sim-
plement protocol·lari”. vet aquí 
que Cividanes va decidir donar 
suport a l’oposició, molt crític 
amb Trucharte. O sigui, que 
la placa s’haurà de treure, per-
que IPV va resultar decisiu en 
aquesta votació.

Desacord també amb la nova 
zona comercial i residencial
L’evident fractura no només es 
va veure en aquest punt. Tam-
bé en una moció que IPV va 
presentar qüestionant la gestió 
del propi govern en relació al 

projecte d’urbanització comer-
cial i residencial a l’entorn de la 
Scorpia. 
Urbanisme de la Generalitat ja 
li ha donat el vist-i-plau, des-
prés de dos anys de negociaci-
ons, però Cividanes considera-
va -a través de la moció- que el 
projecte cal refer-lo amb millo-
res com distàncies més àmplies 
entre les edificacions i els límits 
de les parceles “per no tenir un 
nou Camp del Rei”. El regidor 
reconeixia obertament al ple 
“discrepàncies a l’equip de go-
vern”, per acabar concloent que 
el seu grup polític “no està en 
venda, ni per aventures ur-
banístiques ni per aconseguir 
un titular electoral de cara al 
maig”. Fins i tot Cividanes rep-
tava Trucharte a fer-lo fora del 
govern. Viure per veure.
En tot plegat, qui es frega les 
mans és l’exlalcaldessa, Vanesa 
González, per a qui “la imat-
ge de divisió, accentuada amb 
diversos vots molt diferenciats 
en temes com el desenvolupa-
ment urbanístic dels terrenys 
del sector PMUr3 o la retira-
da de la placa de la piscina, se 
suma a la constant improvisa-
ció en la gestió municipal en 
la qual s’ha instal·lat el govern 
des del seu naixement”. Per a 
González “la falta d’estabilitat 
perjudica greument a Vilanova 
i la seva ciutadania”. 22.000€ en subvencions 

a entitats culturals
De les 12 sol·licituds presenta-
des, l’Ajuntament ha atorgat 11 
ajudes econòmiques que su-
men 22.000 €. Són  per a l’As-
sociació de Sardanistes rebrà 
550 €; l’Ampa del Joan Mara-
gall, 900€; la colla jove de Dia-
bles els Cabrons, 2.700 €; Xar-
xa, 3.500 €; la Unión Cultural 
Extremeña Anoia i el Centro 
Cultural Casa de Andalucía 
de l’Anoia, 3.700 € cadascuna; 
l’Associació Cultural Camp del 
Rei, 4.800 €, l’AA VV del barri 
Bonavista, 800€,  l’associació 
jove La Xispa, 550 €; els Ge-
ganters i Grallers, 400 €; i el cor 
Rocieros del Camino, 400 €.

Arriba la 34a edició 
de les festes del Camp 
del Rei

El Camp del Rei es vesteix de 
festa aquest cap de setmana. 
L’associació cultural Camp del 
Rei ha elaborat un  programa 
lúdic i festiu amb més d’una 
dotzena d’activitats.
Les festes s’enceten aquest di-
vendres amb un espectacle de 
trons i tabals que anirà a càr-
rec de miniXamba i dels Petits 
Cabrons que oferiran una pe-
tita cercavila que començarà a 
les escales del carrer Igualada, 
fina a la plaça de Can Papasseit. 
Els actes de divendres inclouen 
un dels clàssics, la sardinada, 
que enguany estarà amenitza-
da amb música per al record 
que interpretaran Teatro 60, el 
grup de playback de la Unión 
Cultural Extremeña Anoia.
A partir de les 23 h, es reeditarà 
el concert, que tornarà a portar 
a l’escenari el cantautor local 
Carlos Gómez, acompanyat de 
Ricard Llorca i Jordi Aguilar; 
Biruji i Contracorrent. 
Dissabte, els jocs començaran 
a la plaça Vilarrubias on es 
demana que els participants 
portin pistola d’aigua, ulleres 
de piscina i calçat tancat. La 
matinal acabarà a la pista del 
Marta Mata amb la remullada 
i la festa de l’escuma.
Una de les novetats d’aquesta 
festa és l’Air Race, la primera 
competició d’avions de paper 
que promet ser molt divertida. 
Paral·lelament es torna a con-
vocar el concurs de dibuix per 
a la quitxalla i un taller de pin-
tacares. I a les 20 h, començarà 
un dels actes importants del 
programa, la presentació de la 
parella de capgrossos Bienve-
nido i Pugdaquí. Els dos per-
sonatges van néixer de la mà 
del Camp del Rei i de Manolo 
Cano en el marc del pregó de la 
passada Festa Major. 
MoltaXamba i Els Cabrons 
aportaran foc i tabals a la festa 
de dissabte al vespre, amb una 
cercavila que s’iniciarà al car-
rer Montserrat i que acabarà a 
Can Papasseit on a partir de les 
23 h, hi haurà ball amb el trio 
Koktel J.A.S. I per acabar la 
vetllada,  concert amb Fugados 
de Alcatraz.
Diumenge es farà la tradicional 
cercavila cultural que arriba al 
seu desè aniversari i en la qual 
està previst que hi participin 
fins a 15 colles. A les vuit de la 
tarda es farà el ball de final de 
festa a càrrec de Josep i on es 
ballaran les coreografies que 
s’han anat ensenyant aquesta 
setmana. Una bateria de focs 
a càrrec d’Els Cabrons, tancarà 
la festa del barri.

El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, 
un èxit a Can Titó de Vilanova
VILANOVA C. / REDACCIÓ

E l 25è Mulla’t per l’Es-
clerosi Múltiple va 
aconseguir aplegar els 

banyistes que diumenge eren 
a la piscina de Can Titó per 
tornar a visibilitzar plegats la 
lluita contra aquesta malal-
tia. L’Associació per l’Esclerosi 
Múltiple a l’Anoia (AEMA) va 
recollir prop de 900€.
Unes 200 persones, segons la 
presidenta de l’entitat, Dolors 

Canal, van compartir un mo-
ment “molt emocionant” per 

mostrar el seu suport a la inici-
ativa de la FEM.



Òdena celebra les festes 
del carrer de la GuixeraEl nucli antic enceta la Festa Major 

de Sta. Margarida de Montbui
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Aquest cap de setmana Òdena 
celebra la 27 edició de la Festa 
Major del carrer de la Guixera 
que organitza la seva associa-
ció de veïns. 
La programació començarà el 
dissabte a les nou del vespre 
amb el sopar popular de veïns 
i a continuación tindrà lloc el 
gran ball amb el grup Som-hi 
Band. La celebració és oberta 
a tothom i hi haurà servei de 
bar. El diumenge, a l’una del 
migdia serà el torn del vermut 
pels veïns i coneguts i a les set 
de la tarda hi haurà les hava-
neres amb el grup l’Espin-
gari. També hi haurà un bon 
cremat. La festa es clourà la 
amb la tradicional xocolatada 
oberta a tothom.

MONTBUI / LA VEU 

A vui divendres arren-
ca la Festa Major de 
Santa Margarida de 

Montbui. Com és habitual, ho 
farà primer, aquest cap de set-
mana, amb el nucli antic. El 
programa d’actes és el següent:
Divendres 13 de Juliol
- Inaguració exposició 35è ani-
versari del Drac i Diables de 
Santa Margarida de Montbui. 
19.30h, Ateneu Cultural i Re-
creatiu.
- Concert Coral Si-Fa-Sol i “La 
Guingueta”. 21.30h, Església 
Santa Margarida.
- Butifarrada Popular amb ac-
tuació de “La Guingueta” i “DJ 
PD EFA”. 22.30h, Ateneu Cul-
tural i Recreatiu.
Dissabte 14 de Juliol
- Taller de Capgrossos infantil. 

Arriben les festes de la 
Serra Alta i Can Marcet 
als Hostalets

El proper cap de setmana, els 
barris de Can Marcet i Serra 
Alta dels Hostalets de Piero-
la celebraran les seves Festes 
Majors.
Serra Alta (13-15 de juliol):
Com cada any, els veïns de 
Serra Alta, a través de l’Associ-
ació de Veïns Cultural de Serra 
Alta i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i el personal del ‘Poli’, 
organitzen la Festa Major. Des 
de divendres a les 18.00 fins 
diumenge a les 14.00 hores, 
estan programades tot un se-
guit d’activitats infantils, gas-
tronòmiques, musicals i cul-
turals obertes a tothom. 

Can Marcet (14 de juliol):
Els veïns de Can Marcet es 
troben el dissabte, 14 de juliol 
per celebrar el seu ja tradicio-
nal sopar de germanor i ball. 
És una trobada senzilla però 
plena de d’alegria pels retro-
baments d’amistats i familiars.
I properament les Festes Ma-
jors de Can Fosalba i els Hos-
talets de Pierola.
Entre els dies 20 i 22 de juli-
ol se celebrarà la Festa Major 
del barri de Can Fosalba i en-
tre els dies 25 i 29 de juliol Els 
Hostalets de Pierola celebrarà 
la seva gran Festa Major.  

Un centenar de 
persones al Mulla’t 
a la Pobla
Un centenar de persones es 
van tirar, el diumenge 8 de ju-
liol a 2/4 d’1 del migdia, a la 
Piscina Municipal de la Pobla 
de Claramunt a favor de l’es-
clerosi múltiple. El Mulla’t va 
arribar a la vint-i-cinquena 
edició i es va dedicar a l’escle-
rosi múltiple infantil.
La recaptació de les entrades 
del diumenge també es va des-
tinar a aquesta causa solidà-
ria, a més d’una col·laboració 
econòmica de l’Ajuntament. 
Els diners que es van aconse-
guir amb les entrades van ser 
462 €. Els participants, a més 
de remullar-se, van poder ad-
quirir diversos productes de 
marxandatge, com tovalloles, 
necessers, bosses de platja, sa-
marretes i llibretes.
La iniciativa es va impulsar 
des de la Fundació Esclerosi 
Múltiple i es va organitzar des 
de la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, amb la col·labo-
ració de diversos voluntaris.

Reconeixement a 
la secció d’escacs del 
CT Pobla

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va fer, el dimarts 
3 de juliol a la Sala de Plens, 
un reconeixement a la Secció 
d’Escacs del Club Tennis la 
Pobla per l’ascens de categoria. 
La temporada vinent els po-
blatans jugaran a la Segona 
Provincial. L’equip està inte-
grat per: Carlos Pérez, Josep 
Sabaté, David Zumel, Juan 
Lorente, Manel Torres i Anto-
ni Mabras. 
L’alcalde, Santi Broch, i el re-
gidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez, van lliurar una placa al 
responsable de la Secció d’Es-
cacs, David Zumel, i presi-
dent del club, Josep Mayoral. 
Zumel va agrair el reconeixe-
ment per part de l’Ajuntament 
i va tenir unes paraules de re-
cord per Genís Escolar, que va 
traspassar fa un temps i que va 
formar part de l’equip durant 
diversos anys. 

De 17.00 a 19.00h, Centre de 
Serveis.
Diumenge 15 de Juliol
- Esmorzar. 9.00h, Ateneu Cul-
tural i Recreatiu, i, seguida-
ment, Campionat de bitlles a 
Les Moreres.
- Obra de teatre. El grup “Males 
Companyies” presenta Aurora 
De Gollada. (Taquilla inversa). 

20.00h, Sala teatre de l´Ateneu.
Dilluns 16, Dimarts 17 I Di-
mecres 18 de Juliol
- Campionat infantil de petan-
ca. Edat de 6 a 14 anys. 17.30h,  
Club d’Esports Les Moreres.
Dijous 19 de Juliol
- Cercavila. Amb el Drac i Di-
ables de Santa Margarida de 
Montbui, gegants i  tambors.  
Convidades Margarida Soler, 
les Tres Bessones, les pregone-
res i tots els nens i nenes amb 
els seus guarniments. 19.00h,  
Església de Santa Margarida.
- Pregó de Festa Major. 20.00h,  
Plaça Major. 
- Sopar a l´Ateneu Cultural i 
Recreatiu. (Cal fer reserva).  
21.00h, Ateneu Cultural i Re-
creatiu.
- Actuació dels músics ciclistes 
“Ual.la!”. 22.00h, Sala Teatre de 
l’Ateneu.

LA POBLA CL. / LA VEU 

E l barri de les Garrigues 
va viure la seva festa. El 
programa es va obrir 

el divendres amb un sopar 
popular en què hi van assistir 
un centenar de veïns i veïnes. 
Els comensals es van portar 
el menjar de casa i després de 
l’àpat van poder ballar una es-
tona amb els ritmes de Fernan-
do de Màxim. 
Dissabte els més petits s’ho van 
passar d’allò més bé amb un 
parc d’activitats coordinat per 
Anima’ns, i a la tarda es va fer 
l’11a edició del torneig de pe-
tanca. Al vespre, més de 320 

Més de 320 assistents a la botifarrada 
del barri de les Garrigues, a la Pobla

persones es van aplegar a la bo-
tifarrada, amb ball, a càrrec del 
Duo Dip.  
Diumenge es va jugar el cam-
pionat de futbol entre veïns 
del barri, les finals del torneig 
de petanca i un dinar popular 
amb 120 assistents, que inclo-

ïa un animat bingo. Diferents 
actes van comptar amb l’assis-
tència de l’alcalde, Santi Broch, 
i de regidors del Consistori. Les 
activitats es van fer al voltant 
del parc del barri, al carrer de 
Girona, decorat amb fileres de 
banderetes de colors. 

VILANOVA C. / LA VEU 

E l Programa Atenció Pri-
mària Sense Fum és una 
iniciativa per impulsar 

el paper de l’atenció primària en 
l’ajuda a deixar de fumar i en la 
prevenció i el control del con-
sum de tabac.
Enguany un dels tres premis 
que s’atorgaven per inscriure 
les activitats ha estat concedit 
a Pilar Ibáñez, infermera del 
CAP de Vilanova del Camí, que 
va penjar fotos de la 5a edició 
del concurs de dibuixos infan-
tils que es va organitzar des del 

El CAP de Vilanova del Camí, 
premiat en la Setmana sense Fum

CAP amb motiu de la Setmana 
sense Fum. El premi ha consistit 
en una targeta regal Abacus per 
valor de 50€.
Aquesta setmana han lliurat el 
premi Dolors Coll, cap de Servei 
de Promoció de la Salut a la Ca-
talunya Central, i Ester Ibáñez, 

cap de Servei de l’Agència de Sa-
lut Pública a l’Anoia. També hi 
eren M. José Garcia, directora 
de l’ABS Vilanova, Sandra Mo-
reno, adjunta a la direcció, Alba 
Holgado referent de Gestió i 
Serveis (GIS) i Dolors Cerezo, 
referent del Dies Mundials.  
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Més de tres-cents assistents a l’Anoia 
Folk al Castell de Claramunt
POBLA CL. / LA VEU 

L ’Anoia Folk va reeditar 
ahir una nit extraordi-
nària de bon ambient, 

qualitat musical i molta con-
nexió entre tots els assistents. 
Al voltant de 320 persones van 
poder gaudir del folk per a tots 
els púbics amb els Ai l’Às, una 
formació de Barcelona que no 
va deixar indiferent i que va 
fer ballar a un públic entregat 
a les seves cançons. 
La segona part del festival va 
posar de manifest la capacitat 
del festival de fer redescobrir 
nous talents en el panorama 
musical català, que debutaven 
a la comarca de l’Anoia. L’’en-
cant de Guillem Roma va 
seduïr a un públic entregat 
i participatiu amb la música 
i cançons d’aquest composi-
tor i cantant de Manlleu, que 

ÒDENA / LA VEU 

D iumenge els banyis-
tes de la piscina 
d’Òdena van poder 

conèixer la nova adquisició 
per a les instal·lacions; una 
cadira amb grua per a les per-
sones amb mobilitat reduïda. 
Així, la regidora de Serveis 
Socials i Salut Pública, Ampa-
ro Hernández, acompanyada 
del tècnic d’esports i d’altres 
professionals de l’Ajuntament, 
feien la presentació d’aquest 
elevador.
Hernández va explicar que la 
grua estarà sempre a disposi-
ció de qualsevol persona que 
la necessiti, ja sigui discapa-
citada o persones grans amb 
problemes per a entrar a l’ai-
gua. Aquest ha estat un pro-
jecte en comú de la regidoria 
d’esports i de serveis socials, 
una millora per la qual s’ha 
treballat molt i que finalment 

amb la seva banda, va capti-
var el públic. 
Un domini escènic impecable 
i una veu neta que es va exten-
dre per les pareds històriques 
del castell de Claramunt. Un 
públic que confia en el festi-
val, si tenim en compte que 
un noranta per cent dels assis-
tents no coneixia la proposta 

de Guillem Roma, un autor 
que els va complaure des del 
primer minut en que va apa-
rèixer a escena.  Una nit extra-
ordinària, en el millor marc, 
organitzada per l’associació 
cultural la Llobreia i el suport 
de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt i tots els patrocina-
dors que ho fan possible. 

Molta participació a la Festa 
del barri de la Font d’Òdena
ÒDENA / LA VEU 

E l Barri de la Font d’Òde-
na ha celebrat aquest 
cap de setmana la 26a 

edició de la seva Festa Major 
amb gran èxit i participació de 
tots els veïns i veïnes del barri. 
Així, la festivitat va començar 
divendres amb la tradicional 
botifarrada popular, l’activitat 
més seguida i participativa, se-
gons l’organització. 
Es tracta d’un clàssic que el ve-
ïnat agafa amb moltes ganes i 
que dóna el tret de sortida a un 
cap de setmana de disbauxa i 
festa que comença amb aquest 
sopar i que enguany va estar 
amenitzat amb la disco mòbil 
a càrrec del dj Frank Nar, re-
sident de carpes Sunset i del 
MIF Mallorca Island Festival, 
qui va punxar els hits més ac-
tuals de l’estiu i va fer ballar 
fins a la matinada.
Dissabte la Festa va seguir a les 
dotze del migdia amb un con-
curs de dibuix amb guixos de 
colors. Els més joves van fer un 
dibuix al terra de la temàtica 
que van voler amb els colors 
que l’organització va posar a 
la seva disposició. Paral·lela-
ment, de les onze a les dues hi 
va haver la festa de l’aigua amb 
la primera cercavila “Konka-
mulla” pels carrers Bonavista 
i La Font.  Joves, nens i acom-
panyants van seguir al grup 
de batukada Konkatrons i els 

veïns/es els anaven remullant 
amb aigua per mitigar la calor! 
A la tarda, va ser el moment de 
posar-se en forma amb l’activi-
tat “Jumping fitness class”, una 
activitat carregada d’intensitat i 
diversió que es realitza saltant 
damunt d’un petit llit elàstic 
individual. A la nit, els veïns i 
veïnes es van trobar en el sopar 
de germanor, on van compar-
tir taula i conversa. Per acabar, 
hi va haver ball amb l’orquestra 
“Paris la nuit” que van tocar 
varietat de cançons i estils amb 
molta animació.
Diumenge, la festa va comen-
çar a les onze amb la festa de 
l’aigua amb un lliscador aquàtic 
i festa de l’escuma. Al migdia va 
tenir lloc el tradicional vermut 
popular amb pica-pica per a 
tothom. A les sis de la tarda el 
show va venir de la mà de l’ani-

madora Angela Show Woman 
amb animació per a tots els 
públics. Després, a les set de la 
tarda hi va haver l’actuació del 
grup brasiler “Big Brasil Show” 
que van fer una mostra de balls 
brasilers com la samba o la 
lambada i per acabar, el punt 
final el va posar la batukada de 
la banda local “konkatrons”.
Han estat tres dies de festa i 
disbauxa contínua, tres dies 
que tot el veïnat i odenencs 
i odenenques d’altres nuclis 
no es volen pedre mai. L’or-
ganització agraeix la partici-
pació i mostra la seva satis-
facció per la gran acollida i 
desenvolupament de tots els 
actes. Un cop finalitzat el cap 
de setmana, l’associació de 
veïns del barri de la Font ja té 
la vista posada en la propera 
edició, que serà la 27a.

ja és una realitat.
La presentació va coincidir 
amb la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosis múltiple”, fet que 
va propiciar l’enhorabona 
de l’organització per l’adqui-
sició d’aquesta grua, ja que 
permetrà que les persones 
amb aquesta malaltia tin-
guin una altra piscina com a 
opció per a escollir. 

Òdena estrena una cadira
amb grua a la piscina

TOUS-VECIANA / LA VEU 

D emà dissabte, 14 de 
juliol i a partir de les 
11:00, es durà a ter-

me una nova visita guiada al 
Tous medieval a càrrec d’Ano-
ia Patrimoni. Aquesta ruta 
inclou la visita al «poblet», 
el Castell de Tous i l’església 
parroquial de Sant Martí, 
que conserva elements cab-
dals de la història de Tous, 
com ara el sarcòfag de Ber-
nat de Tous. Aquesta visita 
guiada forma part de les ac-
tivitats de  l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural.
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Major, 
núm.1) de Sant Martí de Tous, 
amb un preu de 2,5€. Podreu 
obtenir més informació i de-
talls a www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384.
Diumenge 15 de juliol podreu 
visitar el Centre d’Interpreta-
ció del Patrimoni Religiós de 
la Comarca de l’Anoia, ubicat 
a l’església de Santa Maria de 
Segur (Veciana). 
Així, sobre el paisatge de l’al-
tiplà de Calaf, trobareu aquest 
espai des d’on podreu fer un 
recorregut pel romànic, el 
gòtic i el barroc anoienc, una 

primera introducció al riquís-
sim patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia resta-
rà obert de 11:00 a 13:00 i a 
les 12:00 es durà a terme una 
visita guiada pel mateix. Po-
deu obtenir més informació 
trucant al 635 922 384 o bé a 
www.anoiapatrimoni.cat.
Visita inclosa en les acti-
vitats de l’Any Europeu del 
Patrimoni.

Cap de setmana de visites 
guiades a Tous medieval 
i a Sta. Maria de Segur



Signat el conveni amb Capellades Comerç

Trobada de la gent gran de 
Capellades amb la de Sant Quintí
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L’Ajuntament de Capellades 
ha signat aquest dimecres un 
conveni de col·laboració amb 
l’entitat Capellades Comerç, 
amb la presidenta de l’entitat, 
Paquita Bisbal, l’alcalde Aleix 
Auber, i el regidor de Promo-
ció Econòmica, Àngel Soteras. 
En aquest acord es recull com 
les dues parts tenen la voluntat 
de col·laborar estretament en 
la potenciació i  el desenvolu-
pament del comerç al muni-
cipi de Capellades. S’ha dotat 

CAPELLADES / LA VEU 

A vis i àvies del Casal 
Cal Ponet de Cape-
llades van participar 

dissabte a la gran festa de Sant 
Quintí de Mediona, junt amb 
30 municipis de l’Alt Penedès 
i rodalies. Enguany coincidi-
en dos aniversaris: el 20è ani-
versari de Mostractiva i el 15è 
aniversari del projecte de Di-
namització de la Gent Gran de 
la Diputació de Barcelona i per 
això es va decidir fer la Fira de 

la Gent Gran, amb moltes acti-
vitats i tallers per a tothom.
Des de primera hora del matí 
hi hagué fira pels carrers del 
centre, estands de diferents 
entitats i moltes activitats, fins 
arribar a migdia quan es feu el 
dinar de germanor.
Tal com destaca la dinamitza-
dora de la gent gran del casal 
Cal Ponet, Maria Lidon, “va 
ser una jornada molt compler-
ta amb gaire 400 persones, que 
les dinamitzadores hem estat 
preparant des de fa temps i que 

ha agradat molt a tots els assis-
tents”.
D’altra banda, a Capellades 
mateix, aquest dilluns s’ha fet 
entrega dels diplomes als qui 
al llarg de l’any han assistit a les 
activitats socio-culturals que 
organitza la dinamitzadora a 
Cal Ponet. Des de la regidoria 
d’Acció Social s’està treballant 
per ampliar les activitats. Es 
preveu que a finals d’aquest 
mes de juliol es pugui presen-
tar una plantilla amb totes les 
opcions previstes. 

l’acord en 15.000€, amb cinc 
mil cadascun Capellades Co-
merç, l’Ajuntament i la Diputa-
ció. Es contractarà una persona 
física o jurídica per a la gestió 

professional de la dinamitza-
ció del centre comercial urbà 
i desenvolupar un programa 
d’activitats en relació a la mo-
dernització del comerç. 

Convocatòria oberta 
per a demanar 
ajuts per a joves

Fins al 26 de juliol és oberta 
la convocatòria per demanar 
subvencions per a joves. En 
aquesta ocasió s’ha destinat un 
pressupost de 2500 euros.
Les sol·licituds s’han de presen-
tar, amb la documentació re-
querida, al Registre d’Entrades 
de l’Ajuntament de Capellades, 
situat al C/ Ramon Godó, 9, de 
dilluns a divendres de 9:00h a 
15:00 hores.

Avui, piscina nocturna, 
i obertes inscripcions 
per a tornejos de frontó 
i volei sorra
La segona Piscina Nocturna 
d’aquesta temporada d’estiu 
serà aquest divendres, 13 juli-
ol, des de les 8 del vespre fins la 
mitjanit. Es pot entrar de ma-
nera gratuïta i banyar-se lliu-
rement fins a les 12. Hi haurà 
servei de bar.
D’altra banda, ja es poden fer 
les inscripcions per al Torneig 
de Frontó dels dies 27 i 28 de 
juliol a la Piscina Blava. Valdrà 
15€ per jugador, que inclouen 
3 pilotes, servei d’aigua, accés 
lliure a la Piscina i els premis 
per als guanyadors.
També els dies 20, 21 i 22 de 
juliol es farà una nova edició 
del Jou-Esport Beach Volley 
Tour 2018. L’any passat es va 
batre el rècord de participants 
arribant als 156 equips i 250 
persones inscrites.

Aquesta setmana, taller 
de robòtica i vídeojocs

Aquesta segona setmana de ju-
liol està sent molt tecnològica a 
Capellades. Als matins, de di-
lluns a divendres, s’ha preparat 
un taller de robòtica Lego per a 
14 nois i noies de 12 a 16 anys. 
Des del Pla Educatiu d’Entorn 
s’ha organitzat aquesta pro-
posta que ha tingut molt bona 
acollida. Al llarg de 10 hores 
han après primer a fer el robot 
i després a donar-li les instruc-
cions bàsiques.
En aquesta mateixa línia la 
biblioteca El Safareig ha orga-
nitzat per a nois i noies de 12 
a 14 anys un taller per apren-
dre a crear robots. De la mà 
de Jordi Bosch els joves han 
dedicat 3 hores a plantejar-se 
com es prepara un vídeo joc i 
quins són els elements que cal 
tenir en consideració a l’hora 
de pensar-hi. 

M. ÀNGELS TORRAS I SOLÉ MARINA ARANA JORDI CLARAMUNT

ENHORABONA!
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Tres dies fomentant la diversitat 
i la solidaritat a Piera

PIERA / LA VEU 

E l Gall Mullat va acollir 
una nova edició de la 
Festa de la Diversi-

tat, un esdeveniment que va 
incloure tallers, exhibicions, 
xerrades i parades d’artesania 
i gastronomia.
Del 6 al 8 de juliol, Piera va 
acollir la dotzena edició de la 
Festa de la Diversitat, una ini-
ciativa que va tenir una bona 
acollida per part de la ciutada-
nia. L’esdeveniment pretenia 
donar a conèixer cultures d’ar-
reu del món i fomentar valors 
com la barreja de cultures i la 
solidaritat, atès que els benefi-
cis obtinguts es destinen a la 
Fundació Quetzal i altres as-
sociacions locals.
Durant tot el cap de setma-
na, el Gall Mullat va acollir 

tallers, xerrades, exhibicions, 
espectacles, una actuació cas-
tellera i parades gastronòmi-
ques i artesanals. No van fal-
tar, per exemple, mostres de 
dansa-jazz, hip-hop i funky, 
exhibicions de balls i de boxa 
tailandesa. També va haver-hi 
tallers de bachata, taitxí i de 
percussió africana, així com 
xerrades de gran valor humà 
com la de Dabo, un senega-
lès que viu a Barcelona i que 
va arribar amb pastera, o la de 
la Fundació Quetzal, amb vo-
luntaris que van compartir la 
seva experiència en el viatge 
que van fer fa poc a Guatema-
la. La bona música també ha 
tornat a ser una de les prota-
gonistes amb les actuacions de 
grups com Hey! Pachucos, El 
Sombrero del Abuelo o Biruji, 
entre d’altres. Al Gall Mullat es 

van instal·lar un total de 22 pa-
rades de menjar i de productes 
artesanals d’arreu del món.
La cloenda va arribar diumen-
ge al vespre amb l’espectacle 
Musirka, La Suite de la com-
panyia ÉKI-LI-KUÀ, i l’actua-
ció del guanyador del concurs 
Diversitalent 2018, l’Erik Ver-
dier, que amb la seva veu va 
convèncer al jurat format per 
Eric Pascual, Patricia Domin-
go i Aleix Colom.
Des de l’organització volen 
agrair la col·laboració d’Ixcor 
així com dels comerciants, fi-
raries, tècnics de so i segure-
tat, l’entitat de Dones de Piera, 
Policia Local, Brigada Mu-
nicipal i l’Ajuntament, a més 
dels veïns i veïnes que, amb la 
seva presència, van fer possi-
ble l’èxit d’aquesta edició de la 
Festa de la Diversitat.

PIERA / LA VEU 

L a pierenca Elsa Bosch 
es proclama Campio-
na d’Espanya de Ponis 

de CCE 2018 i aconsegueix 
un bronze en la categoria de 
doma clàssica.
L’Elsa va participar en el Cam-
pionat d’Espanya celebrat a 
Segovia del 25 al 30 de juny 
de 2018. Va competir en dues 
categories i va proclamar-se 
Campiona d’Espanya de Po-
nis de CCE 2018. Així mateix, 
va aconseguir una medalla de 
bronze en la categoria de Po-
nis de Doma Clàssica 2018 i 
una d’argent en la competició 
per equips. Prèviament, du-
rant el mes de maig, s’havia 
proclamat Campiona de Ca-
talunya de Ponis de CCE 2018 

i subcampiona de Ponis de 
Doma Clàssica. 
D’altra banda, el pierenc Mar-
cel·lí Parramon culmina una 

gran temporada, ja que, amb 
Bosch, formava part també 
de l’equip que va aconseguir el 
subcampionat d’Espanya.

Èxits pierencs en món de la hípica

PIERA / LA VEU 

E ls pierencs van gaudir 
divendres del primer 
concert del ‘Música en 

Viu’ que va comptar amb can-
çons versionades per la Txell 
Sust, el Nito Figueras i el Pep 
Poblet
El passat divendres 6 de juliol 
es va donar el tret de sortida 
a una nova edició del festival 
‘Música en Viu’. Va ser bon ini-
ci que va comptar amb l’actua-
ció de la Txell Sust, el Nito Fi-
gueras i el Pep Poblet. Durant 
més d’una hora i mitja, els tres 
músics van delectar el públic 
que omplia la plaça del Peix 
amb un repertori molt agra-
dable i suggerent, amb temes 
interpretats majoritàriament 
per veus masculines i adaptats 
i versionats per a la veu de la 
Txell Sust.
L’espectacle va incloure una 
sorpresa d’última hora. I és que 
l’actor Pep Plaza, parella de la 
cantant, va pujar a l’escenari 

Tret de sortida del MEV
a cantar el tema Boig per tu 
imitant veus d’artistes cone-
guts com Bertin Osborne, Pep 
Sala, Joan Manuel Serrat o la 
mateixa Txell Sust. Va ser un 
moment divertit que va arren-
car els somriures i els aplaudi-
ments del públic.
En el marc del MEV 2018, el 
pròxim divendres 13 de juliol, 
la plaça del Peix acollirà el con-
cert de The Big Jamboree, una 
formació amb una important 
trajectòria musical que aposta-
rà per temes propis i versions 
dels anys 40 i 50. El dia 27 de 
juliol serà La Vella Dixieland, 
amb més de 20 anys damunt 
dels escenaris, la que arribarà 
a Piera per fer gaudir als pie-
rencs i a les pierenques a ritme 
de jazz. El ‘Música en Viu’ fi-
nalitzarà el 3 d’agost amb l’ac-
tuació de Saphie Wells & The 
Swing Cats. Tots els concerts 
començaran a les 22 hores. En 
cas de pluja, les actuacions mu-
sicals es traslladaran al Teatre 
Foment de Piera.

PIERA / LA VEU 

L a piscina municipal es 
va adherir el diumen-
ge 8 de juliol a aquesta 

campanya solidària que prete-
nia recaptar diners per a la re-
cerca i el tractament d’aquesta 
malaltia
El diumenge 8 de juliol, la Pis-
cina de Piera va acollir una 
nova edició del ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple’. Es tracta 
d’una iniciativa que ha arribat 
a la 25a edició amb l’objectiu 
de recollir diners per a la re-
cerca i el tractament d’aquesta 
malaltia.
Durant tota la jornada, els pi-
erencs i les pierenques van te-
nir la possibilitat d’apropar-se 

a la piscina per nedar i sumar 
metres per lluitar contra l’es-
clerosi múltiple. Així mateix, 
a les dotze del migdia, Piera 
es va sumar a la resta de mu-
nicipis que participaven en la 
campanya i va organitzar un 
salt conjunt en el qual va par-
ticipar un gran nombre d’usu-
aris i usuàries de l’equipament. 
També es van recollir diners 
gràcies a la venda de produc-
tes facilitats per la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM).

Piera es va mullar per 
l’esclerosi múltiple



Ajuts per a l’adquisició de llibres escolars

L’Ajuntament de Masquefa presenta 
el projecte d’urbanització del Maset
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Fins el 14 de juliol els alum-
nes de centres d’educació in-
fantil, primària i secundària 
de Vallbona d’Anoia poden 
presentar a l’Ajuntament sol·li-
cituds d’ajuts per a la compra 
de llibres de text escolar, inde-
pendentment de les subvenci-
ons per al material escolar i la 
quota de socis de l’AMPA que 
rebin.
Les beneficiàries d’aquesta aju-
da poden ser les famílies em-
padronades al municipi que 
estiguin inscrites al programa 
de reutilització de llibres de 
text del seu centre, que siguin 
sòcies de l’AMPA del seu cen-
tre, i que facin la reserva dels 
llibres de text escolars per al 
curs 2018-19. Els demandants 

MASQUEFA / LA VEU 

L a Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo va 
acollir dijous 5 de juliol 

una reunió entre representants 
de l’Ajuntament de Masquefa 
i veïns de la urbanització d’El 
Maset amb l’objectiu de pre-
sentar l’estat del pla d’urbanit-
zació d’aquest sector, que ac-
tualment presenta importants 
mancances, com ara la falta 
d’un servei de clavegueram o el 
mal estat de diferents vials de la 
urbanització. 
A la sessió hi van participar 
prop de 450 persones, amb la 
presència de l’alcalde Xavier 
Boquete; el regidor d’Urbanis-
me, Enrique Gómez; el secre-
tari municipal del consistori; 
i una tècnica de l’equip encar-
regat de redactar el projecte. 
Instal·lació d’un sistema de ca-
nalització d’aigua.
A finals del 2017 el consistori 
va donar el tret de sortida al 
projecte amb l’inici dels tre-
balls d’instal·lació d’un sistema 
de canalització d’aigua a la ur-
banització d’El Maset, donant 
compliment a un dels projectes 
més estratègics del mandat en 
termes de reformulació i ade-
quació de les urbanitzacions de 
la vila.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, explica que “el pro-
jecte té un objectiu ben clar: 
millorar la qualitat de vida dels 
residents i garantir un estat òp-
tim dels serveis que es presten 
a la urbanització.” En aquest 
sentit, Enrique Gómez, regi-
dor d’Urbanisme apunta que 
“els veïns d’El Maset mereixen 
que des de l’administració els 
donem, per fi, plenes garanties 
que les mancances evidents i 
injustificables que pateixen des 
de fa massa anys comencin a 
resoldre’s ja i sense més demo-
ra.” El projecte encara aquest 
juliol la segona i definitiva fase
Un cop enllestida aquesta pri-
mera fase, el projecte es com-
plementarà amb la construcció 
d’una xarxa de sanejament a 
tota la urbanització i l’arranja-
ment del paviment asfàltic.

Aquest mes de juliol sortirà 
a licitació el contracte públic 
d’obres per a la segona fase 
del projecte, amb un cost de 
6.530.881€. Així, els treballs 
és previst que s’iniciïn a finals 
d’aquest 2018 i que tinguin 
una durada aproximada de tres 
anys. 
A més, de forma comple-
mentària a la resta de tasques, 
l’empresa adjudicatària dels 
treballs, Anaigua, també intro-
duirà algunes millores sense 
cap cost addicional pels veïns. 
Concretament, està previst el 
desdoblament de les canalit-
zacions d’aigua amb l’objectiu 
de facilitar les tasques d’arran-
jament en cas d’incidències i 
minimitzar les molèsties pels 
veïns; la instal·lació de noves 
escomeses a totes les parcel·les 
de la urbanització; i la col·loca-
ció de vàlvules reguladores de 
la pressió en diferents sectors.

Reducció de l’import de les 
quotes d’urbanització 
Amb la voluntat de reduir el 
pagament de les quotes d’ur-
banització que han d’assumir 
els propietaris d’El Maset, el 
govern municipal ha sol·lici-
tat ajuts per a efectuar aquesta 
actuació al Fons per a la Regu-
larització i Millora de les Ur-
banitzacions, i s’ha aconseguit 
un paquet de subvencions per 
valor de 450.000€, que perme-
trà ajudar a sufragar el cost del 
projecte- 
En paral·lel, el consistori també 
ha dut a terme un estudi minu-
ciós de totes les partides a exe-
cutar i assumirà la instal·lació 
de la xarxa d’aigua potable, 
l’enllumenat públic i l’habili-
tació de la franja perimetral; 
fet que comportarà una re-
ducció propera al 50% de la 
quota d’urbanització assumi-
da pels residents.

VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha notificat 
als propietaris de les 

finques afectades l’aprovació 
provisional dels plànols i do-
cuments tècnics que localitzen 
les zones vulnerables davant el 
risc d’incendi forestal i la deli-
mitació de franges perimetrals 
de protecció contra incendis. 
La documentació tècnica es 
pot consultar a les oficines 
municipals o al web municipal 
Vallbonadanoia.cat. Els veïns 
afectats poden presentar al·le-
gacions, reclamacions i sug-
geriments fins a finals de juliol.
La llei declara la utilitat públi-

ca les zones vulnerables davant 
possibles incendis i dona dret 
d’accés per dur a terme els tre-
balls de manteniment necessa-
ris.
Per prendre consciència i en-
tendre que és primordial adop-
tar aquestes mesures, el passat 
1 de juny va tenir lloc una reu-
nió informativa sota el lema “Si 
arriba el bosc, estàs preparat”, 
en el marc de la campanya 
que impulsa la Generalitat i 
la Diputació perquè ciutada-
nia i ajuntaments prenguin 
consciència d’aquest risc i 
coneguin les mesures d’au-
toprotecció que es poden 
dur a terme per minimitzar 
al màxim els seus efectes.

Vallbona delimita les 
zones vulnerables per 
prevenir incendis

de l’ajut han de tenir una renda 
per capita mensual no superior 
a 300 euros, és a dir, una quan-
titat de renda dels components 
de la família, menys l’import 
del lloguer (màxim 500€) o la 
hipoteca (màxim 600€), dividit 
pel nombre de membres de la 
mateixa que no superi aquesta 
xifra.
Per tal de donar aquesta ajuts es 
tindran en compte la capacitat 
econòmica de la família (fins a 4 
punts), la puntuació sociofami-
liar (fins a 9 punts), i altres cri-
teris de caràcter social a valorar 
per l’educadora (fins a 4 punts). 
Per a la concessió de l’ajut cal 
comptar amb un mínim de 4 
punts, 1 dels quals ha de prove-
nir de la capacitat econòmica. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
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Carme viu els dies més intensos 
de la seva Festa Major
CARME / LA VEU 

C arme es prepara per 
viure des d’avui i fins 
dilluns els dies més 

intensos de la Festa Major. Va 
començar divendres passat 
amb un tast de gintònics, i dis-
sabte amb un festival i teatre, 
mentre que diumenge va ser 
el torn de tir al plat i cinema 
a la fresca. Els actes van con-
tinuar dimecres amb un taller 
de construcció kapla, i ahir 
dijous, havaneres amb el grup 
“la Gingueta”. El gruix d’acti-
vitats, però, és a partir d’avui i 
fins dilluns: 

Divendres 13
10 del vespre. Sopar popular al 
C/Verge del Carme
12 de la nit, Cercatasques amb 
els Protons. Al Pati de Missa, 
amb jocs per a joves i adults 
durant tot el recorregut!
2/4 de 2 de la matinada, Nit 
jove. Al C/Raval de baix, amb 
La Banda Del Coche Rojo i 
discomòbil.

Dissabte 14
8 del vespre, Concert de Fes-
ta Major. A la pista vella, amb 
Òpera Prima; cançó tradicio-
nal i popular catalana.
11 de la nit, espectacle de nit. 
A la pista vella, amb Fel Faixe-
das i el show Bona Nit Benpa-
rits!
2 de la matinada, Música elec-
trònica. A la pista vella, amb 

STA. COLOMA / LA VEU 

G riu, Festival de músi-
ca i comerç, celebra 
enguany la seva ter-

cera edició amb un canvi de 
data, aquest any el festival és 
fa demà dissabte  14 de juliol. 
La iniciativa de Comerç San-
ta Coloma, junt amb el grup 
de Batucada local Bensonats i 
amb el suport de l Ajuntament 
de Sta. Coloma i els patroci-
nadors locals (Excavacions 
Gasso i Century´s beams) te 
l’objectiu d’impulsar el comerç 
de proximitat local i donar a 
conèixer el poble, la seva gent 
i el seu patrimoni.
Amb un programa extens i 
atractiu per a grans i petits 
que començarà a les 9 del mati 
a la plaça major i fins a les tres 
de la nit on hi haurà un seguit 
d’activitats.
Programa:
- 09.00:  Ioga amb Meritxell 
Pipo
-10.00:   Taitxi amb Ricard 
Plaza i cercavila amb Benso-
nats batucada.
-11.00:   Zumba amb Vicente 
Pogba.
-12.00:   Master Class de dansa 
amb Verònica Espinar.
-12.30:   Vermut musical amb 
Filferro.
-16.30:   Improjam, improvit-
zació de música jam i dansa.
-17.30:  Espectacle infantil 

LA LLACUNA / LA VEU 

A quest cap de setmana 
del 14 I 15 de juliol, 
La Llacuna acollirà 

la 24a Trobada de Gegants i 
Cap Grossos, que, aquest any 
2018, tindrà un caire d’allò 
més internacional amb la par-
ticipació de 13 colles gegante-
res vingudes de tot Catalunya, 
Bèlgica i Àustria. Des de Bèl-
gica ens visitarà el gegant Pi-
erre Paulus de Chätelet i des 

amb “Soni com Soni”
-18.30:  Rua de batucada amb 
Bensonats, Sona que tomba, 
Som Maurina, petafort.
-20.00:  Música de percussió 
africana essencia viva amb el 
grup  “Kaira”.
-21.00:  Sopar músical amb 
el Concert  de  Maria Jacobs. 
(trio)
-23.00:  Festa amb “Samba de 
festa”
-01.00:  Els dj. Locals C.Llau/
tito. Amb un “Remember dels 
80-90.
Comerç Sta. Coloma tindrà el 
seu estand promocional dels 
establiments   i  es realitzarà 
sortejos i promocions especi-
als a diverses botigues.
Una bona opció per passar 
un cap de setmana estiuenc 
i festiu, visitant el poble i 
conèixer la gastronomia i els 
productes locals. 

Demà, torna el 
festival Griu a Santa 
Coloma de Queralt

d’Àustria el Samsó de Murau 
acompanyat per la comitiva 
Murauer Bürgergarde. S’ha de 
dir que aquest gegant Samsó 
de 270 anys d’antiguitat mesu-
ra uns 6 metros d’alçada i gau-
deix del distintiu concedit per 
Unesco de Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. 
Tot plegat començarà dissab-
te a les 18:30h de la tarda, a la 
Plaça Major, amb el ball dels 
gegants austríacs, Belgues i la 
colla gegantera de La Llacu-
na. Posteriorment, a la Casa 

de la Cultura, tindrà lloc una 
recepció oficial per part de 
l’Ajuntament i seguidament 
la inauguració de la exposi-
ció “Un passeig per la Cultura 
gegantera belga i austríaca”. 
A les 20:00h a la Plaça Major, 
es podrà gaudir d’un concert 
de gralles i tabal a càrrec del 
Grup Penedesenc “Els Vinar-
dells”.
Diumenge tindran lloc els ac-
tes centrals amb la participa-
ció de 13 colles d’arreu del ter-
ritori català, Bèlgica i Àustria. 

La programació d’aquesta jor-
nada tant especial començarà 
a les 09:30h amb la benvingu-
da de totes les colles assistents 
a “la Bàscula” Ctra. Torrebus-
queta. 
A les 11:30h hi haurà la tra-
dicional cercavila pels carrers 
de La Llacuna fins arribar a la 
Plaça Major als voltants de les 
13:00h a on es podrà gaudir 
dels balls de lluïment de cada 
entitat gegantera participant. 
Posteriorment tindrà lloc els 
parlaments i lliurament de re-

cords i per finalitzar aquesta 
Trobada Internacional de Ge-
gants tindrà lloc un ball con-
junt de totes les figures.
Per continuar la projecció a 
l’exterior dels geganters i gra-
llers de La Llacuna i del poble 
de La Llacuna, del 19 d’octu-
bre al 3 de novembre, creua-
ran l’Atlàntic per participar a 
diverses esdeveniments que 
tindran lloc a Costa Rica del 
qual en destaca el “Encuentro 
Nacional de la Mascarada Tra-
dicional Costarricense.

Trobada Internacional de Gegants i Cap Grossos a la Llacuna

els DJ’s locals: DJ Pepe, DJ Xic 
i DJ Selle.

Diumenge15
1 del migdia, Actuació caste-
llera. Al Pati de Missa, a càrrec 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da i els Castellers de Mediona.
6 de la tarda, Partit de Fes-
ta Major. Al camp de futbol, 
CE Carme – UE La Torre de 
Claramunt. 
8 del vespre, Ball de vetlla. A 
la pista vella, amb el grup Li-
berty.
2/4 de 12 de la nit, Correfoc. 
Al Pati de Missa, passant per 
diversos carrers i places del 
poble, a càrrec de la nova Co-
lla de Diables de Carme.

Dilluns16
11 del matí, Repic de campa-

nes. A l’Església, a càrrec del 
campaner del poble.
12 del migdia, Missa solem-
ne. A l’Església, amb l’acom-
panyament dels Amics de la 
parròquia.
1 del migdia, Sardanes. Al Pati 
de Missa, amb la Cobla Lluïssos.
7 de la tarda, Espectacle in-
fantil itinerant. A la Placeta de 
l’Alegria, Somnis d’Alícia del 
grup Teatre Nu.
Preus de la Festa Major:
Espectacle musical dissabte 
14, 5€; Ball de vetlla diumenge 
15 ,5€; Taula per a un dia, 10€ ;
Taula per a dos dies, 17€; La 
resta d’actes són gratuïts. Tots 
els actes són gratuïts per als 
infants menors de 12 anys.
Venda d’entrades: mitja hora 
abans de cada acte s’obrirà la 
taquilla.

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
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Els calafins pagaran un 13,8% menys a la factura 
d’aigua i clavegueram
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CALAF / LA VEU 

A la sessió de L’alcalde 
respon del dijous 5 de 
juliol, l’equip de go-

vern va explicar que gràcies a 
l’acord arribat amb Aigües de 
Manresa s’ha aconseguit una 
rebaixa del 16,70% global en la 
tarifa de l’aigua i del clavegue-
ram i que s’ha acordat rebaixar 
el tipus d’interès del deute del 
4,606% al 2,38%.
La nova sessió de L’alcalde res-
pon va tenir lloc el dijous 5 de 
juliol a les 19.30?h a la refor-
mada Sala d’Actes municipal. 
D’entre els diferents temes, es 
va parlar principalment de 
l’acord a què han arribat l’Ajun-
tament de Calaf i l’empresa Ai-
gües de Manresa per resoldre 
el deute. L’alcalde de Calaf, Jor-
di Badia, i el gerent d’Aigües de 
Manresa, Josep Alabern, van 
firmar dilluns el conveni que 
n’estableix els termes.
L’anterior govern municipal de 
CiU i Aigües de Manresa ha-
vien acordat l’any 2013 saldar 
aquell deute de 656.000 euros a 
través d’un préstec a vint anys 
i amb un interès del 4,606 per 
cent que els abonats a la com-
panyia retornaven en els seus 
rebuts, a raó de 20.000 euros en 
el de l’aigua i de 30.000 euros 
en el del clavegueram.
Jordi Badia, va explicar que 
s’havia arribat a un acord per 
rebaixar el tipus d’interès al 
2.38% amb efectes retroactius 
des del primer dia del contrac-
te, l’1 de gener del 2014. Això 
suposa un total de 40.528,36 
euros que s’haurien pagat de 
més. Aquest escreix es desti-
narà a inversions pendents de 
realitzar en el servei de l’aigua 
durant l’exercici de 2018.

El préstec d’Aigües de Man-
resa el deixaran de retornar els 
abonats perquè s’ha acordat 
treure dels rebuts les quotes de 
20.000 i 30.000 euros. El deute 
que resta pendent de retornar, 
uns 534.000 euros, l’afronta-
rà l’Ajuntament a través del 
pressupost. “L’anterior govern 
hauria d’haver pagat les factu-
res, però, un cop impagades, 
el que no hauria d’haver fet 
mai era carregar-les al compte 
dels veïns un altre cop i encara 
menys fer-ho d’amagat”, va dir 
l’alcalde.
La rebaixa global que s’ha 
aconseguit és del 16,70%, un 
8,7% corresponent a la tarifa 
de l’aigua i un 32% correspo-
nent a la del clavegueram. No 
obstant això, la rebaixa global 
serà, finalment, del 13,83 per 
cent perquè s’ha decidit desti-
nar 10.000 euros de la rebaixa 
a incrementar la partida d’in-
versions anuals en el clavegue-
ram. “Actualment, aquesta par-
tida és només de 5.000 euros, 
que no ens permeten resoldre 
les incidències que sorgeixen 
(com la que afecta ara mateix a 
l’Edifici Europa), ni fer el mí-
nim manteniment de la xarxa 
necessari”, va dir l’alcalde.
La reducció de la tarifa és vari-
able segons el consum d’aigua 
i el tram. Així doncs, s’aplica-
rà una reducció del 26,47% 
als usuaris del primer i segon 
tram (el 94% dels abonats), 
un 16,12% als usuaris del ter-
cer tram i s’incrementarà un 
9,60% als usuaris dels dos dar-
rers trams, ja que l’objectiu es 
fomentar l’estalvi i el consum 
sostenible d’aigua.
A l’acord signat aquest dilluns 
per l’Ajuntament i Aigües de 
Manresa també hi consta que 

l’Ajuntament es compromet a 
abonar 100,000 euros a l’em-
presa en el moment en què 
s’apliqui el nou import tarifari 
i la resta del deute s’haurà de 
pagar abans del 31 de març del 
2019.
Badia va recordar que ara 
aquest acord s’ha de passar pel 
Ple per tal d’aprovar la nova 
ordenança municipal amb els 
nous imports corresponents al 
servei de l’aigua. Un cop ratifi-
cat el conveni i aprovada l’or-
denança pel ple municipal, les 
noves condicions seran vigents 
des de l’1 de juliol, de manera 
que ja s’aplicarien en el rebut 
corresponent al tercer trimes-
tre d’enguany.

Altres temes, els pressupostos 
del 2018 i el deute
En aquest L’alcalde respon, la 
regidora d’Hisenda, Montse 
Mases, va explicar quines ha-
vien estat les conseqüències 
que ha suposat per a Calaf anar 
amb pressupost prorrogat i va 
explicar algunes de les actuaci-
ons més rellevants en matèria 
d’urbanisme, participació ciu-
tadana, promoció econòmica i 

serveis socials.
Una de les partides que es van 
explicar va ser la dels serveis 
socials, ja que l’al·legació feta 
per un veí en el moment d’ex-
posició pública dels pressu-
postos, i que va acabar impe-
dint-ne l’aprovació definitiva, 
considerava “el pressupost des-
tinat a serveis socials insufici-
ent”, segons el veí. La regidora 
va destacar l’augment de més 
del 60% dels recursos destinats 
a serveis socials des del 2014 
al 2017. Tal com es pot veure a 
la següent taula, l’any 2014 de 
15.000€ pressupostats única-
ment es van atorgar 3.593.38€ 
i l’any 2017 de 19.000€ pres-
supostats es van atorgar 
16.378.27€, complint amb un 
86.40% del pressupost.  
Finalment, també es va des-
glossar l’evolució del deute, ja 
que ha estat una de les priori-
tats màximes de l’equip del go-
vern. Montse Mases va desta-
car que a finals de 2017 el deute 
financer s’havia rebaixat al 
50%. Tot i això, va recordar que 
recentment s’havien desco-
bert dos deutes corresponents 
als períodes de 1994-1999 

(19.637,14€) i de 2006-2013 
(97.298,20€) contrets amb la 
Mancomunitat per l’Atenció de 
Minusvàlids Psíquics de la Co-
marca de l’Anoia, que han fet 
trontollar la situació financera 
actual. També es va explicar 
que el Ministeri d’Hisenda ha-
via deixat de pagar a l’Ajunta-
ment de Calaf des del mes de 
maig quotes mensuals que fan 
referència a la Participació de 
Tributs de l’Estat amb un im-
port de 54.090€ al mes ja que el 
2012 no s’havien fet bé tots els 
tramits per cancel·lar i donar 
de baixa la Societat Municipal 
d’Habitatges de Calaf. S. L al 
Registre d’Ens Locals a Cata-
lunya. Per això, s’ha demanat 
a CIU la seva col·laboració per 
torbar la documentació neces-
saria i poder fer el tràmits cor-
rectament.  

Les obres de la plaça Alta Se-
garra, al torn de preguntes
Un cop finalitzats els parla-
ments dels regidors, es va co-
mençar el torn de preguntes on 
el tema més destacable va ser la 
preocupació de la ciutadania 
per les obres de la plaça l’Alta 
Segarra
L’alcalde, Jordi Badia, i la regi-
dora d’urbanisme, Teresa Tor-
rijos, van explicar que era cert 
que les obres no s’havien fina-
litzat en el temps previst per 
diversos inconvenients amb els 
materials i la climatologia del 
darrer mes. L’equip de govern 
va afirmar que “les obren estan 
sent complicades i que hi ha 
materials molt específics per 
tal de preservar el màxim de 
temps les noves instal·lacions”. 
Tot i els inconvenients, s’es-
tà treballant per finalitzar les 
obres amb la màxima  rapidesa 
possible.

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
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Andrea Motis actua avui a Castellfollit de Riubregós.

Avui tornen el Festivals Alta Segarra 
amb un concert a Castellfollit
CAST. RIUBREGÓS/ LA VEU 

L a tercera edició dels 
Festivals Alta Segarra 
se celebrarà entre el 13 

i el 28 de juliol. A Santa Ma-
ria del Priorat, a Castellfollit 
de Riubregós, s’hi celebraran 
els concerts d’Andrea Motis i 
Joan Chamoroo, el divendres 
13 de juliol, i de Maria Arnal i 
Marcel Bagés, l’endemà dia 14.
L’espai de Veciana que prendrà 
protagonisme serà l’exterior 
del Casal de Pareres on tin-
dran lloc el concerts de Tos-
sudament Llach i La Folie, els 
dies 20 i 21 de juliol. L’espai 
escollit de Calaf, les Eres d’en 
Tardà, permetrà gaudir de Xa-
rim Aresté i Els Amics de les 
Arts, els dies 27 i 28 de juliol, 
amb unes vistes privilegiades 
del campanar i el castell. El 
festival s’inicia avui i demà 
amb concerts a Santa Maria 
del Priorat, a Castellfollit de 
Riubregós, amb Andrea Mo-
tis, i Maria Arnal amb Mar-
cel Bagés.
Els Festivals de l’Alta Segarra 
són la continuació de l’esdeve-
niment cultural “Teatre, Músi-
ca i Dansa a l’Alta Segarra” que 
des de fa tres anys es presen-
ten amb un nou format per tal 
de consolidar una oferta mu-
sical d’estiu a la Catalunya in-
terior. Organitzats per Àgora 
Alta Segarra, compten amb 
el suport de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament 
de Calaf i els consistoris i as-
sociacions on tenen llocs els 
concerts.
Durant la primera edició, l’any 
2016, els concerts van tenir 
lloc a Calaf i Calonge de Se-
garra. En la segona edició, el 
passat 2017, la programació 

ALTA ANOIA / LA VEU 

E l Consorci per la Pro-
moció de l’Alta Anoia, 
en col·laboració amb 

el Consell Comarcal de l’Ano-
ia, ha dut a terme un taller de 
memòria impartit del 24 de 
maig al 28 de juny, un total de 

va créixer i es van dur a terme 
un total de sis concerts a Ca-
laf, Els Prats de Rei i Sant Mar-
tí Sesgueioles. I és que una de 
les característiques principals 
d’aquest festival estiuenc és 
que els concerts tenen lloc en 
diferents espais emblemàtics o 
històrics de l’Alta Segarra.
En cada edició s’alternen 
aquests espais amb la volun-
tat que diferents indrets dels 
pobles del territori puguin, 
mitjançaAnt la cultura i la 
música, donar-se a conèixer i 
prendre valor entre nous vi-
sitants. És un element més de 
cohesió de la prestesa comar-
ca de l’Alta Segarra que reforça 
els vincles entre els pobles, el 
treball en xarxa entre les asso-
ciacions del territori.
En paral·lel a la proposta mu-
sical, cada un dels concerts es 
marida amb un tast gastronò-
mic amb productes de Km0 de 
primera qualitat.
Aquesta conjunció crea una 
oferta cultural i gastronòmi-
ca que se suma a l’atractiu del 
paisatge i de la història del ter-
ritori per acabar conformant 

una interessant oferta per a 
les més de 60 cases rurals de 
la comarca, augmentant així 
l’atractiu per a visitar-les.

Programa
CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS - SANTA MA-
RIA DEL PRIORAT
13 de juliol - 22.30h
Andrea Motis
14 de juliol - 22.30h
Maria Arnal i Marcel Bagés
VECIANA - PARERES (Exte-
rior del Casal La Salle)
20 de juliol - 22.30h
Tossudament Llach amb la 
Simfònica de Cobla i Corda, 
Beth Rodergas i Elena Gadel
21 de juliol - 22.30h
La Folie
CALAF - LES ERES D’EN 
TARDA
27 de juliol - 22.30h
Xarim Aresté
28 de juliol - 22.30h
Els Amics de les Arts
Les entrades per als sis con-
certs de la tercera edició dels 
Festivals Alta Segarra es po-
den comprar a través del por-
tal www.tictactiquet.com.

Acaba el taller de 
memòria al Consorci 
de l’Alta Anoia

6 sessions de 1h i 30 min ca-
dascuna.
El taller ha servit per formar 
a una desena de persones dels 
municipis de l’Alta Anoia i ro-
dalies. Hi ha hagut una molt 
bona resposta i esperem que 
properament en puguem dur 
a terme un altre.

MONTMANEU / LA VEU 

E l diumenge dia 8 de 
juliol es va celebrar a  
l’església de la Mare de 

Déu del Bon Viatge de La Pa-
nadella, el tradicional aplec.
La missa va ser oficiada pel 
Mossen Enric García, acom-
panyada per la Coral Santa 

Maria d’Igualada. Un cop fi-
nalitzat l’ofici, la coral, ens 
va deleitar amb un excel·lent 
repertori d’havaneres molt 
conegudes, que va arrencar els 
aplaudiments del públic assis-
tent.  Es va acabar l’acte amb 
un magnífic vermut gentilesa 
de l’Hotel Bayona de la Pana-
della.

Aplec a La Panadella

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

G6 Ultegra Vision 119€
SPHENE Claris Lite 29€

en 21 quotes 
sense interesos

PROMOCIÓ TOUR DE FRANCE
21 ETAPES
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Nani Roma i Àlex Haro al Silk Way 
Rally rus
MOTOR / JOSEP MARIA 
VIDAL

Després del fort ensurt 
que van patir Nani 
Roma i Àlex Haro en 

el passat Dakar, tenien previst 
participar al Merzouga Rally 
del Marroc però l’odenenc 
Àlex Haro es va lesionar i no 
hi van poder competir.
Així, ara s’enfrontaran amb 
el dur repte de participar en 
aquest dur Silk Way Rally rus. 
El pilot osonenc Nani Roma 
copilotat per l’anoienc Àlex 
Haro seran uns dels màxims 
favorits a la victòria final amb 
el Mini oficial. I a la vegada 
aquesta competició els anirà 
molt bé de cara a la seva par-
ticipació en el Dakar 2019.
Aquest ral.li començarà 

amb un recorregut al vol-
tant d’Astrakhan, a la vora 
del desert de Takyr, una de 
les joies de Kalmykia, regió 
visitada aquí gairebé deu 
anys a les primeres edici-
ons de la prova, on també 
se celebrarà la tercera etapa. 
Entre aquests dos bucles, els 
participants realitzaran una 
etapa de marató que els por-
tarà a Elista.
Les pistes tècniques esperen 
a les tripulacions que hau-
ran de mantenir-se vigilants 
en termes de navegació amb 
multitud de cruïlles de pis-
tes, així com també hi hau-
ran dunes. A la vigília de 
l’arribada a Moscou, el ral·li 
passarà de pistes de sorra a 
pistes de terra.
Els dies 19 i 20 de juliol hi 

hauran les verificacions ad-
ministratives i tècniques, així 
com la cerimònia oficial de 
sortida i serà el dissabte 21 de 
juliol quan es farà la sortida 
de la primera de les set etapes.
Etapes del Silk Way Rally 
2018
21 de juliol: Astrakhan / As-
trakhan
22 de juliol: Astrakhan / Elis-
ta (etapa marató)
23 de juliol: Elista / Astrakhan
24 de juliol: Astrakhan / As-
trakhan
25 de juliol: Astrakhan / Vol-
gograd
26 de juliol: Volgograd / Li-
petsk
27 de juliol: Lipestek / Mos-
cou
L’arribada final serà a la plaça 
roja de Moscú.

L’equip aleví del CNI, al 
campionat de Catalunya 
d’estiu a Reus
NATACIÓ / LA VEU 

Des del 30 de juny fins 
el 2 de juliol es va 
disputar al CN.Reus 

Ploms el Campionat de Cata-
lunya Aleví.
El Club Natació Igualada es van 
desplaçar amb els següents ne-
dadors:  Noa Otero, Jèssica Ro-
dríguez, Aitor Bustos, el Mikel 
Pérez, el Miquel Gil i el Diego 
Perdomo.
Per nedar els relleus mixtes 
l’equip es va reforçar amb la 
Marta Mateos i la Martina Oliva.
Els resultats van ser força 
bons i es van aconseguir un 
bon grapat de millores de 
marques personals. Cal dir 
que els nedadors del CNI 
van ser, segons la FCN, el 3e 
equip que ha tingut millor 
progressió de marques en 
aquests campionats.
L’Aitor va ser 9è als 200m 

papallona, el Mikel va acon-
seguir la 6a posició als 200m 
esquena, el Miquel va ser 14è 
als 200m papallona, el Diego 
va ser 5è als 100m i 200m es-
quena, on va aconseguir les 
marques mínimes per poder 
participar al “Cto. de España 
Alevín” que tindràlloc del 20 
al 22 de juliol a Sabadell.
En categoria femenina, cal 
destacar la 25a posició de la 
Jèssica als 100 braça on la 
seva companya Noa va ser 
29a.
Als relleus 8x50m lliures mix-
tes el CNI va ser 19è, els nens 
van ser 11ens als 4x100m es-
tils i molt bé als 4x100m lliu-
res, on van aconseguir la 8a 
posició.
L’equip deixa una bona im-
pressió i ha millorat molt res-
pecte  la temporada passada, 
resultat de la bona feina feta 
durant aquest any.

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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Jaume Torres torna al club i jugarà al 
costat del seu germà Jordi
BÀSQUET / LA VEU 

Jaume Torres (Igualada, 
1983), torna al CBI, el 
club on es va formar a les 

categories inferiors i on va 
jugar amb els seus germans 
Jordi i David. Torres arriba 
procedent del CB Castellde-
fels, de lliga EBA, on ha jugat 
les tres darreres temporades, 
i on ha fet una excel.lent tem-
porada amb 30 minuts jugats 
de mitjana, 14 punts i una va-
loració de 16,5.
Els jugadors més joves del 
CBI van fer una gran rebu-
da al Jaume al pavelló de les 
Comes on l’esperaven amb 
un gran cartell “Benvingut a 
casa, Jaume”. En aquesta pe-
tita celebració de la seva tor-
nada al club també van ser-hi 
presents el seu germà Jordi, 
l’entrenador del Sènior Mas-
culí A Jordi Martí, el presi-
dent del CBI Jordi Balsells i 
Ricard Latorre.
Jaume Torres ha jugat a EBA, 
LEB 2 i LEB Bronze, amb 
equips com el Palencia, el 
Bàsquet Muro de les Illes Ba-
lears o el Córdoba. A Catalu-
nya, va jugar al CB Cornellà 

on va coincidir amb l’actual 
entrenador del CBI, Jordi 
Martí.
Jordi Martí valora molt 
aquest fitxatge, “el Jaume és 
un aler que destaca per un 
gran talent ofensiu. És un 
gran anotador fet a Igualada 
amb el que vaig compartir la 
meva anterior etapa al club 
coincidint amb la seva explo-
sió esportiva. També he po-
gut comptar amb ell en altres 
projectes esportius i tenim 
una gran afinitat. Crec q la 
seva experiència i qualitat ens 
fa fer un salt important com 
a equip”.
Per la seva banda, el president 

del CBI, Jordi Balsells, tam-
bé es mostra entusiasmat de 
comptar amb el Jaume un al-
tre cop, “estem molt contents 
que el Jaume torni a casa, al 
seu club, i que ho pugui fer 
jugant al costat del seu germà 
Jordi. És una història molt 
maca per al club, recuperant 
jugadors formats a casa i d’un 
gran nivell esportiu i humà 
com és el cas del Jaume”.
El Jaume jugarà al SMA al 
costat del seu germà Jordi. 
Junts ens oferiran el seu joc 
potent que ens farà gaudir 
del bàsquet en una tempo-
rada que promet que serà 
emocionant.

Cent per cent handbol
HANDBOL / LA VEU 

Amb l’arribada de l’es-
tiu, una vegada més, 
el Club Handbol 

Igualada ha ofert la possibi-
litat de practicar i perfeccio-
nar el joc de l’handbol. Han 
estat tres setmanes vivint 
l’handbol que acabaran en la 
jornada de clausura d’aquest 
divendres.
David Díaz, coordinador del 
Campus, acompanyat pels 
tècnics del CH Igualada Ar-
nau Capitán, Marc Andreu 
i Nil Subirana, han organit-
zat uns entrenaments dinà-
mics i divertits per treballar 
diversos continguts tècnics 
i tàctics que milloressin les 
capacitats dels participants. 
Alhora s’han potenciat vin-
cles de companyonia i amistat 
entre els esportistes, s’ha in-
cidit en hàbits esportius salu-

dables, en la transmissió dels 
valors del treball i de l’esforç a 
partir de l’entrenament i, per 
sobre de tot, en gaudir amb la 
pràctica de l’handbol.
En aquesta edició la partici-
pació ha estat propera als 70 
esportistes. L’assistència per 
torn ha estat de més de 40 
nens i nenes, des dels 6 fins 
als 15 anys, distribuïts per 
edats en quatre espais dife-
rents d’entrenament que han 
ocupat les pistes B i C del Po-
liesportiu de Les Comes.
Igualment, un nombrós pú-
blic de familiars i amics ha 
omplert les grades aquestes 
setmanes contribuint al gran 
ambient que ha envoltat al 
Campus.
Tot això ha estat possible grà-
cies al suport del Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament Igua-
lada i de l’Àrea Esportiva del 
Club Handbol Igualada.

Bon futur per a l’handbol a l’Anoia
HANDBOL / LA VEU 

Des del 25 de juny i 
fins al 18 de juliol, 
l’Escola de Tècnics 

de la Federació Catalana 
d’Handbol organitza a Igua-
lada el Curs de Monitor Ca-
talà d’Handbol, amb el suport 
del Servei d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada i la col·la-
boració del Club Handbol 
Igualada.
Les instal·lacions del Com-
plex Esportiu de Les Comes 
acullen la part presencial del 
Curs. Tant la seva vessant te-
òrica en la Sala d’Actes, com la 
pràctica, en les pistes del Pave-
lló Polivalent.
Totes les tardes, al llarg de 

quatre hores, una vintena de 
noies i nois, reben els ense-
nyaments d’en Joan Montes, 
tècnic de la Federació, coordi-
nador del Curs.
El Curs de Monitor Català 
d’Handbol va dirigit a aque-
lles persones que vulguin for-
mar-se en la direcció d’equips 
i entrenament d’iniciació a 
l’Handbol, i la promoció de 
l’Handbol. Està format per 
una part presencial de 72 ho-
res i una part no presencial de 
48 hores fent un total de 120
hores de formació. El temari 
inclou des dels fonaments bio-
lògics, la higiene i la segure-
tat de l’esport, fins als aspec-
tes tècnics-tàctics, les regles 
de joc o el desenvolupament 

professional.
La segona setmana del Curs els 
alumnes van posar en pràctica 
els coneixements apresos fins 
el moment. Una quinzena de 
noies i nois del CH Igualada 
van participar voluntària-
ment en una sèrie d’entrena-
ments preparats i dirigits pels 
futurs entrenadors. Una ex-
periència molt profitosa que 
tothom va gaudir.
La nombrosa participació 
en el Curs de Monitor i en el 
Campus d’Iniciació i Perfecci-
onament d’Handbol, activitats 
organitzades aquest estiu amb 
la col·laboració del CH Iguala-
da, consoliden l’handbol com 
un esport en expansió a la co-
marca de l’Anoia.

BÀSQUET/ LA VEU 

La propera temporada, el Club 
Bàsquet Igualada tornarà a 
comptar amb Jordi Martí
com a entrenador del primer 
equip. Després d’una tempora-
da exitosa on el Sènior Masculí 
A va ser a punt de disputar 
les fases d’ascens, Jordi Mar-
tí es prepara per afrontar un 
tercer any al club dirigint un 
equip reforçat amb jugadors 
com Roger Pérez o Jaume 
Torres.
Jordi Martí és diplomat en 

mestre especialista en Edu-
cació Física i compta amb els 
títols oficials d’entrenador de 
bàsquet de base i entrenador 
superior de bàsquet, també 
és tècnic esportiu superior en 
bàsquet.
Actualment és mestre especia-
lista d’educació física i profes-
sor de la Federació Catalana de 
Bàsquet en cursos de formació.
Jordi Martí ha estat entrena-
dor al CB Olesa, CB Esparre-
guera, CB Valls i CB Molins 
entre d’altres.

Jordi Martí renova com 
a entrenador del Sènior 
Masculí A



  ESPORTS  | 31Divendres, 13 de juliol de 2018

2 medalles pel CAI Petromiralles al 
Campionat d’Espanya Sub-23 a Sòria
ATLETISME / LA VEU 

Set atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles par-
ticiparen dissabte i 

diumenge, al 33è Campionat 
d’Espanya Promesa, que es va 
dur a terme a les pistes de Sò-
ria, assolint 1 victòria, 2 me-
dalles - Argent i Bronze - i 2 
llocs de finalista en les proves 
respectives, el que donava el 
9è lloc al CAI amb 29 punts 
assolits pels seus atletes entre 
96 equips participants, amb 
una brillant actuació global. 
Les proves comptaren amb la 
participació dels atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 1996/97/98.
Van sobresortir les actuaci-
ons d’Abdessamad Oukhel-
fen, guanyador dels 5.000 
m.ll. masc. amb un regis-
tre de 14’58”90, no assolint el 
campionat estatal per la seva 
condició d’atleta estranger. 
De Jordi Yoshinori Matsuoka, 
2n i sots Campió d’Espanya 
en el Salt de Llargada amb un 
millor intent de 7,70 m., asso-
lits amb vent de 2,1 m/s. lleu-

gerament superior al regla-
mentari, i de Nora Taher, 3ª i 
Bronze en Triple Salt, amb un 
millor intent de 12,89 m., mí-
nima estatal absoluta.
Guillem Carner era 4t a la 
final dels 1.500 m.ll., amb 
4’05”93, a només 13/100 del 
Bronze, després d’entrar 3er 
en la s/f. corresponent amb 
3’57”41.
Jan Roca era 6è a la final dels 
400 m. tanques, amb 53”81, 
després d’entrar 3er en la 1ª 
s/f. amb 54”10.

Anna Asensi participava en 
els 200 m.ll. essent 5ª en la 
2ª s/f. amb 25”75, i també 
en els 100 m.ll., essent 6ª en 
la 2ª s/f. amb 12”44 (vent 2,6 
m/s.), i assolint anteriorment 
un registre de 12”48 i entrant 
5ª en la sèrie classificatò-
ria corresponent, el que no 
li donava l’accés a les finals 
corresponents.
Abdelhakim Hamid era 9è en 
la 1ª s/f. dels 1.500 m.ll. amb 
4’09”03, que no li donaven 
l’accés a la final de la prova.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Veterà del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles Josep Mª Lagu-

nas, va assolir el 5è lloc en 
el llançament de Disc, en la 
seva participació en la 4ª edi-

Josep Mª Lagunas, 
5è en Disc a Gavà

ció del Critèrium de Llança-
ments, disputat dissabte pas-
sat a Gavà amb la participació 
dels atletes capdavanters de 
les diferents especialitats a 
nivell català.
Josep M.ª Lagunas va fer un 
millor intent de 36,25 m.

ESPORT / LA VEU 

El passat 25 de juny va 
començar el curs d’Ini-
ciació a Tècnic d’Es-

ports (CIaTE), un programa 
propi del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya que, a nivell local, 
porta a terme el Consell Es-
portiu de l’Anoia. I, des del 
Servei d’Atenció a les Migra-
cions de l’Ajuntament d’Igua-
lada s’ha col·laborat en la for-
mació dels alumnes realitzant 
el taller de Desmuntant pre-
judicis, dinamitzat per l’As-
sociació per a l’Orientació, 

Formació i Inserció dels Tre-
balladors Estrangers. Aquesta 
activitat formativa cerca po-
sar de manifest la presència 
d’estereotips i prejudicis da-
vant les diferents diversitats 
presents en l’entorn social 
més proper i que les persones 
que hi participen adquirei-
xin una actitud crítica davant 
d’aquests fenòmens. A través 
de dinàmiques de grup s’han 
presentat als participants als 
casos més comuns i se’ls ha 
ajudat a prendre consciència 
de les conseqüències que po-
den tenir per a les persones. 
Hi han participat 35 joves 
d’entre 16 i 20 anys de l’Anoia.

Formació contra els 
prejudicis



32  |  IGUALADA Divendres, 13 de juliol de 2018

ATLETISME / LA VEU 

Els passats set i vuit de 
juliol Banyoles va ser 
la seu dels Campionat 

d’Espanya de Triatló Esprint 
i Aquatló, amb més de 3.000 
inscrits vinguts d’arreu de 
l’Estat i que participaren en 
les diverses competicions que 
tingueren lloc durant tot el 
cap de setmana. El CAI Tri-
atló hi va ser present amb una 
nombrosa participació tant 
en la competició de triatló 
esprint del dissabte com en la 
d’aquatló del diumenge. 
El dissabte va ser el torn del 
campionat estatal de triatló 
en distància esprint (750 me-
tres de natació, 18 kilòmetres 
de ciclisme i 5 kilòmetres de 
cursa a peu) on el CAI Triatló 
va tindre la participació de 10 
triatletes, tots ells competint 
en grups d’edat. Entre tots els 
resultats cal destacar la vic-
tòria d’Assumpta Castelltort 
(G55-59) i els subcampionats 
d’Hèctor Colom (G50-54) i 
Marta Marimon (G25-29). 
Finalment diumenge es va 
disputar el campionat estatal 
d’aquatló (1 kilòmetre de na-
tació i 5 kilòmetres de carrera 
a peu) on novament el CAI 
Triatló hi va ser representat 
amb una participació de 10 
aquatletes, 9 d’ells en grups 
d’edat i 1 en categoria elit. 
Novament es van aconseguir 

Diversos podis pel CAI als campionats 
d’Espanya de triatló esprint i aquatló

grans resultats, destacant en 
aquesta ocasió 2 medalles d’or 
aconseguides per Assumpta 
Castelltort (G55-59) i Hèc-
tor Colom (G50-54) així com 
la 42a posició aconsegui-
da per Oriol Marimon en la 
competició elit. Samuel Del-
gado, Sergio Burón, Albert 
Solé, Carlos Cervera, Carlos 
Fernández, Marta Marimon, 

Oriol Marimon, Assumpta 
Castelltort, Sergi Sánchez, 
Hèctor Colom i David Sevilla 
foren tots els components del 
CAI Triatló que participaren 
en aquests Campionats d’Es-
panya, aconseguint uns grans 
resultats pel club igualadí en 
una de les competicions de 
major importància pel que fa 
al triatló a nivell estatal.

ATLETISME / LA VEU 

E l passat diumenge 1 
de juliol, es va cele-
brar el 98è Campio-

nat de Catalunya Absolut a 
l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona.
Les germanes Pascual van 
prendre part en aquesta gran 
jornada atlètica en la prova 
dellançament de javelina.
Ambdues van posicionar-se 
en els primers llocs del podi. 

La gran de les germanes, Èlia
(Grupompleo Pamplona 
Atl.), va revalidar el títol de 
Campiona de Catalunya amb 
un millor intent de 47,56 m.
Pel que fa la petita, Níria 
(Futbol Club Barcelona), es 
va penjar la medalla de pla-
ta amb un llançament de 
45,54m; tornant a estar en un 
gran moment de forma i sent 
una increïble posició després 
d’haver patit una greu lesió a 
principi de temporada.

Èlia i Níria Pascual, 
campiona i subcampiona 
de Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

El dia 1 de juliol es va 
celcebrar 3a edició del 
Triatló del Cardener, a 

la localitat de Cardona.
El triatló de Cardona es con-
solida dins el calendari català, 
i ja es, nomes amb la tercera 
edició, com un dels referents 
mes importants entre tots 
els triatletes que busquen un 
triatló diferent, dur, exigent, 
molt treballat i amb un en-
torn magnífic com es nedar al 
pantà de sant ponç, recórrer 
les carreteres exigents i rurals 
fins dalt el santuari del mira-
cle, i poder córrer gaudint de 
la duresa i vistes de recórrer 
la zona enmurallada de Car-
dona, el casc antic i les mines 
de sal. I amb l’alicient extra 
que la T1 i la T2 estan en llocs 
diferents.

El nostre lema es “el triatló del 
cardener no deixa indiferent 
al participant” no volem ser 
un triatló mes, qui ve o torna, 
o no vol tornar (segurament 
perquè no esta preparat).
Magnificament organitzat pel 
CLUB ESPORTIU MOSSOS 
ESQUADRA, amb Carles  
Perez al capdavant, aquest 
any va consolidar per tercer 
any la nova seu de Cardona 
per organitzar-lo.
Amb un recolzament exem-
plar per part de tot el poble 
i ajuntament de Cardona, al 
qual des del club es vol donar 
les gracies, la seva voluntat de 
fer les coses ben fetes fan que 
tota la tasca organitzativa es-
devingui molt gratificant.
A les 9:30 del matí, amb l’ai-
gua a que no permetia neopre 
i amb bastanta calor es va do-
nar la sortida als gairebé 180 

triatletes. La prova puntuava 
per la copa catalana de triatló, 
també servia com a classifica-
tori pel campionat de Catalu-
nya i era el Campionat de Ca-
talunya de policies i bombers.
Les distancies a cobrir eren 
1700m swim / 38Km bike / 
10Km i el nivell de la prova 
va ser molt disputat.
El pòdium en homes va ser 
per Manuel Lloret, Alvaro 
Rance i Alejandro Llaveria
El pòdium en dones va ser 
per Aina Picas, Carla Palo-
mar i Susagna Rodriguez
En categoria de Policies i 
Bombers la victoria absoluta 
va ser per Albert Torres, que 
a més va
assolir la 4a posició absoluta 
de la cursa a nomes 10” del 
pòdium. I fent segon en la 
seva categoria

Torres campió absolut de policies i 
bombers al triatló de Cardener

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta igualadí, Albert 
Moreno Molins, s´ha 
classificat per quarta 

vegada a la seva carrera per 
el campionat del món de 70.3 
de triatló en categoria profes-
sional. 
Cal destacar que en aquest 
mundial , tant sols participen 
els millors 50 atletas a nivell 

mundial, d´un rànking de 
més de 500 professionals. 
El 2014 l’Albert va ser 15è en 
el seu debut en l’especialitat a 
nivell mundial.
El 2015 l´Albert va ser 10è en 
el que fins al moment ha es-
tat el seu millor resultat en un 
campionat del món.
El mundial es disputarà el 
proper 1 i 2 de Setembre a 
Cape Town (Sud-Àfrica).

Albert Moreno es 
classifica pel Mundial 
70.3 de triatló
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MOTOR / LA VEU 

El passat cap de setmana 
6/7/8 de Juliol es van 
disputar les 24 hores 

AMV Circuit de Catalunya, 
l’equip Team Endurance 37 
Motomorfosi d’Igualada i va 
participar ambuna Yamaha 
YZFR6R efectuant una gran 
cursa. Llàstima que els proble-
mes mecànics els va relegar a 
les últimes posicions.
Tot va començar molt bé pel 
team ja que tan als entrena-
ment lliures com cronome-
trats es marcaven unes voltes 
força ràpides i amb moltes 
aspiracions , tot i que l’equip 
va decidir castigar el motor el 
menys possible fent el mínim 
de voltes permeses.
Es va començar la cursa a la 
44º posició fent una sortida 
molt conservadora, però que
ràpidament es va agafar el rit-
me de cursa marcant 1:57 se-
guits de tots el pilots, i anant 
escalant posicions.
A la 6ª hora de cursa ocupaven 
la 23a de la general i segons de 
la classe SST600 nomes a 1 
volta del que va ser finalment 
el equip guanyador.

Aquí van començar els proble-
mes, 1er al canvi , (la tercera 
no entrava), decidint seguir 
passant de segona a quarta 
amb tot lo que això penalit-
zava de temps per volta, però 
es conservava la tercera posi-
ció bastant còmodament, fins 
que es van començar a tenir 
problemes de bomba de ben-
zina, tenint de parar a boxes 
fins a cinc vegades per poder 
finalment amb la destresa dels 
mecànics de l’equip poder so-
lucionar el problema.
Ja no hi havia cap opció de 
quedar a una posició elevada, 
només la satisfacció de passar 
per la bandera de quadres que 
la va fer onejar el director de 

cursa (l’igualadí Pep Solé).
Però encara faltava un últim 
ensurt. A les 10:15 aproxima-
dament amb 22 hores i quinze 
minuts de cursa també es tren-
ca la quarta velocitat, tornant 
a parar, i veien que perillava 
la integritat física dels pilots 
per ruptura de canvi i clavada 
de roda posterior, es va deci-
dir parar la moto a box du-
rant una hora i mitja, i fer les 
dues ultimes voltes abans del 
final, entrant així com a equip 
classificat d’aquestes 24 hores 
2018, unes de les més dures de 
la historia amb 18 abandona-
ments i només 31 equips clas-
sificats dels 51 inscrits que van 
començar la prova.

24 hores de motociclisme al Circuit

PATINATGE / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Club 
encara la recta final de 
la preparació del Cam-

pionat de Catalunya de Pati-
natge Artístic, on competiran 
patinadores de nivell benjamí, 
aleví i infantil durant els dies 
20, 21 i 22 de juliol. El certa-
men, que han organitzat el 
club i la Federació Catalana 
de Patinatge, tindrà lloc al 
Pavelló de Les Comes, unes 
instal·lacions amb espai i una 
bona accessibilitat per tots els 
esportistes i el públic.
La competició començarà di-
vendres 20 de juliol a la tarda, 
amb els entrenaments oficials
de les patinadores. Les parti-
cipants també seran a Les Co-
mes el cap de setmana del 14 i
el 15 de juliol, per provar les 
pistes en un entrenament no 
oficial. No serà fins dissabte 21 
de juliol al matí que comença-
rà el campionat, amb presèn-
cia d’autoritats de la Federa-
ció, la Generalitat, de la ciutat 

d’Igualada i el club igualadí.
A les 9 del matí, es farà la tra-
dicional aixecada de banderes 
i les patinadores de l’Igualada
Hoquei Club faran una exhi-
bició durant aquest inici de 
competició. Les activitats no
acabaran fins dissabte a les 9 
del vespre i es reprendran diu-
menge, dia que es coneixeran 
els resultats definitius i s’en-
tregaran els premis. L’Igualada 
Hoquei Club tornarà a fer una 
exhibició durant la cloenda 
del campionat. 
El Campionat de Catalunya 
de Patinatge Artístic benjamí, 
aleví i infantil ha estat possi-
ble gràcies a la col·laboració 
del club i la Federació Ca-
talana de Patinatge a l’hora 
d’organitzar-lo. L’Ajuntament 
d’Igualada també ha estat par-
tícip en aquesta organització i 
diversos comerços igualadins 
patrocinen l’esdeveniment: el 
restaurant Cor Verd, el Moss, 
el bar Curucú, Pastisseria Les 
Comes, El Silu, Ca la Mari, El 
Rebost i El Museu del Tren.

L’Igualada HC organit-
zarà el Campionat de de 
Patinatge Artístic

 amb cuiners i convidats especials de l’Anoia
SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

AQUEST MES...

Sergio 
Molina Carreño,
barista

ESPAI PATROCINAT PER

amb la col·laboració de

Carlos 
Fernandez 
Laserna
propietari de 
Mythic Coffee

·Showroom de cafè

PROPERAMENT A
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Aquest dissabte, 
Igualada festejarà 

l’aniversari de les seves 
figures acompanyada 
de la participació de  

nou colles convidades

Els gegants, amb els Geganters i Grallers d’Igualada.

Igualada commemora el 75è aniversari dels “Gegants de la 
Ciutat” i dels “Nanos Nen i Nena”

JAUME SINGLA / LA VEU 

C om cada inici d’estiu, 
des de que l’escultora 
Mary Gumà es resi-

dent a Miralles, diumenge es va 
celebrar el festival Jazz a les Vi-
nyes a la Caseta Gumà. El festi-
val musical ja s’ha convertit en 
una cita que supera els límits 
de Miralles i convoca afeccio-
nats de tota la comarca i també 
d’altres llocs de Catalunya, no 
endebades la de diumenge va 
ser la onzena edició. Unes dues 
centes persones es varen trobar 
a la Caseta Gumà per a viure 
la màgia del jazz tot gaudint 
d’una natura excepcional, un 
clima molt agradable i en bona 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà 14 de juliol l’As-
sociació Cultural 
Dessota, amb el su-

port de l’Ajuntament d’Igua-
lada, celebra el 75è aniversari 
dels Gegants de la Ciutat i dels 
Nanos Nen i Nena” (estrenats 
el 24 de juny  de 1943, respec-
tivament).
A tals efectes, s’ha previst un 
conjunt d’actes oberts a la ciu-
tadania, per tal que petits i 
grans puguin ser partícips de 
la present festa de la Imatgeria 
de la Ciutat.
D’aquesta manera, i comptant 
amb la companyia de les figu-
res de la Colla Gegantera de 
Capellades, Casa de la Caritat 
de Barcelona, Cervera, Giro-
na, Lleida Paeria, Manresa, 
Barcelona Santa Maria del 
Mar i Valls Ciutat, així com 
els gegants del Barri de Xauxa 
d’Igualada, del Bisbalet, del 
Barri de la Font Vella d’Igua-
lada, els Gegants de la Ciutat, 
els Nanos de la Ciutat, l’Àliga 
de la Ciutat, els Capgrossos 
de la Ciutat, els Gegantons 
Tomeu i Pia...
Dessota ha organitzat, cap 
a les  17h, una Plantada de 
Gegants a la Plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada, on s’hi 
exposarà la Imatgeria de to-
tes les colles participants. Se-
guidament, a les 18h, s’inici-
arà una cercavila pels carrers 
d’Igualada seguint el següent 
recorregut: sortint de la Plaça 
de l’Ajuntament, i recorrent el 
Carrer de Santa Maria, la Pla-
ça Pius XII, el Carrer de Cus-
tiol, la Rambla de Sant Isidre, 

el Carrer Sant Magí, la Plaça 
de Cal Font, Carrer Aurora, 
el Carrer de Santa Caterina, el 
Carrer de Joan Maragall, fins 
arribar a la Plaça de l’Estació 
Vella, on, a les 19:30h s’inicia-
rà una Mostra de Balls de Ge-
gants i, en finalitzar l’exhibició, 
vora les 20:30h el lliurament 
de recordatoris i comiat de les 
colles participants.

Restauració
Els gegants es trobaven en un 
estat força delicat de conserva-
ció tant de policromia, cartró 
com de l’estructura interna, 
fruit de més de set dècades de 
festes i balls arreu de Catalu-
nya, Espanya i fins i tot Euro-
pa. Fa un any, Dessota i l’Ajun-

tament van iniciar les gestions 
per restaurar els gegants, amb 
l’objectiu de recuperar de nou 
les fesomies originals, defor-
mades pels cops i les capes 
de pintura afegides en múl-
tiples reparacions. També es 
volia aprofitar el procés per 
aconseguir uns gegants més 
manejables i lleugers i s’han 
construït uns nous cossos i 

El jazz desborda les vinyes de Miralles
companyia.
Varen actuar grups plenament 
consolidats al costat d’altres que 
ho feien per primera vegada i 
en tots els casos les interpreta-
cions foren trepidants i engres-
cadores. Entre els intèrprets de 
Jazz a les Vinyes hi participen: 
Trompetes: Josep Mª Farràs, 
Dan Posen, Arnau Boix , Os-
car Latorre, Uri Valles, Benet 
Palet, Gregori Hollis. Saxos 
Joan Albert, Miquel Tuset, Al-
bert Carrique ., Carles Pineda, 
Fredric Carlkist, Bernat Albet, 
Pau Casares Lluc Casares i 
Lola Stouhmer. Pianos
J. Mª Meseguer, Joel Gon-
zales,  Federico Mazanti, Da-
vid Muñoz, Txus Costalago, 

Francesc Capella, Albert Cai-
re, Dani Rambla. Trombons: 
Joan Masats, J. Castellvi i Alba 
Pujals.  Baixos
Xavi Ortiz, Ramon Grimalt, 
Joan Marti, Pere Grive,Pep 
Rius, Marti Alcon..
Bateries: Adrià Font, Pau 
Bombardo,  Aldo Caviglia, 
Joan Casares Veus: Nuria Pa-
let, Anna Catala, Laia Porta, 
Marta Rivera, Jordi Rabascall, 
Maria Betriu. Lola Stouhmer. 
Guitarres: Toni Gonzalez i 
Arnau Gil. Bibrafons: Jordi 
Rossi, Geni Barry i Fanci En-
dings Band.
Si el concert va ser memora-
ble, espectacular fou l’anunci 
que la mateixa Mary Gumà va 

fer al final del concert: “Guar-
deu-vos la data del dos de se-
tembre. Davant l’ajuntament 
de Miralles farem el primer 
Festival de Jazz de Miralles 
amb alguns dels grups que 

participen tradicionalment al 
nostre Jazz a les Vinyes”.
Una fantàstica cloenda a un 
festival que es únic i al mateix 
temps repetible: cada comen-
çament d’estiu es fa.

braços, més proporcionats, 
lleugers i resistents.

Una mica d’història
La parella de gegants va ser es-
trenada el 24 de juny de l’any 
1943 durant la festivitat de 
Corpus i fou comprada per 
9.500 pessetes a la sastreria 
teatral Casa Paquita de Barce-
lona. Durant tots aquest anys 

han exercit d’autèntics ambai-
xadors d’Igualada, des de 2013 
amb nou vestuari i des de 2016 
amb nou ball.
El any 2016 l’associació cultu-
ral Dessota (gestors de l’imat-
gería d’Igualada),va organit-
zar el 1er concurs de ball de 
gegants, que va ser tot un exit 
amb la participació de colles 
punteres a nivell nacional. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

V eranda Televisió, la 
productora de la sèrie 
‘Merlí’ i del programa 

‘Oh Happy Day’, està buscant 
participants en un nou con-
curs televisiu familiar. Formes 
part d’una família de 4 mem-
bres o més que viuen plegats? 
Ets part d’un col·lectiu que re-
alment conviu com una famí-
lia? Si és així i esteu disposats a 
divertir-vos i guanyar un bon 

Busquen famílies de la comarca per 
a un nou concurs de televisió

premi econòmic, aquesta és la 
vostra oportunitat! 
Estan preparant un concurs 
on diversos famosos catalans 
posaran a prova diferents fa-
mílies i col·lectius de tot el 
territori per veure si els seus 
membres realment es conei-
xen bé entre ells. Si vols par-
ticipar i saber-ne més, escriu 
a: concursfamilia@verran-
da.tv, o truca al 93 553 99 
33, o envia un whatsapp al: 
683701549.

La soprano Elena Copons i 
el cor Lieder Camera, demà a les 
Nits Musicals de la Brufaganya
MÚSICA / REDACCIÓ 

L a música de Joan Ce-
rerols, el mestre més 
conegut de l’escola de 

Montserrat, serà la prota-
gonista del concert que ens 
oferirà el Cor de Cambra Lie-
der Càmera, amb la soprano 
Elena Copons, dirigits per 
Eduard Vila Perarnau, el pro-
per 14 de juliol, a dos quarts 
de deu del vespre al santuari 
de Sant Magí.
El concert comptarà amb la 
participació d’Elena Copons, 
reconeguda soprano que des 
del 2008 és habitual a les tem-
porades del Gran Teatre del 
Liceu. També ha participat en 
produccions del Teatro Real 
de Madrid, del Musikwerks-
tatt  de Viena i de la Kamme-
roper de Graz. 
A finals d’aquest mes de juliol 
Elena Copons actuarà al Tea-
tro Real i al Festival Castell de 
Peralada interpretant el paper 
de Crobyle en l’opera “Thaïs” 
de Jules Massenet, juntament 
amb el tenor Plácido Domin-
go entre altres reconeguts ar-
tistes, i amb el Cor i Orquestra 
del Teatro Real.
El Cor Lieder Càmera, una de 
les formacions corals punteres 
del nostre país es va fundar 
l’any 1990 de la mà de Josep 
Vila i Casañas qui el va dotar 
d’un so càlid i expressiu ca-
racterístic que ha continuat 
amb els seus successors Xavier 
Pastrana, Elisenda Carrasco, i 
Eduard Vila i Perarnau, actual 
director titular.
En tots aquests anys d’histò-
ria, Lieder Càmera ha estat 
dirigit per nombrosos direc-
tors de prestigi i ha col·laborat 

amb diverses orquestres naci-
onals i internacionals. Ha estat 
cor adscrit al Festival Castell 
de Peralada, ha actuat amb la 
companyia Carles Santos fent 
gira per nombrosos festivals 
europeus. així com al TNC.
Des de la temporada 2012-
2013 el Cor de Cambra Lieder 
Càmera és cor adscrit de l’Au-
ditori i l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona
El seu director és Eduard Vila 
i Perarnau, antic escolà de 
Montserrat  que completà es-
tudis de piano amb Mª Lluïsa 
Regaña i Albert Atenelle i 
d’orgue amb Jordi Figueras i 
Montserrat Roig.
Estudià direcció coral a l’ES-
MuC amb Johan Duijck i ha 
estudiat fenomenologia i di-
recció orquestral i coral amb 
el mestre Francesc Llongue-
res. Té diversos premis com 
a pianista.
L’any 2002 fundà l’Escolania 
i Cor Jove d’Olesa de Mont-
serrat i un any després va ser 
nomenat director assistent 

de l’Escolania de Montserrat, 
càrrec que ocupà fins al juny 
de 2009. 
Actualment és director del 
cor Sant Esteve de Sant Es-
teve Sesrovires i l’Escolania 
i Cor Jove d’Olesa de Mont-
serrat, tasca que compagina 
amb les de mestre de Cape-
lla de la Parròquia de Santa 
Maria d’Olesa de Montser-
rat i les de docent a l’Aula de 
Música de Sant Esteve Ses-
rovires.
El setembre de 2017 assu-
meix el càrrec de director ar-
tístic i titular del Cor Lieder 
Càmera de Sabadell.
Aquests seran els intèrprets 
que, juntament  amb Roger 
Azcona, contrabaix, Marc 
de la Linde, viola de gamba 
i Joan Seguí, orgue, Interpre-
taran “Vespres i Antífones 
de la Mare de Déu” de Joan 
Cererols, en el 400 aniversari 
del seu naixement.
Les entrades es poden reser-
var a la web http://brufaga-
nya.cat/  
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El Castell de Tous ocupa un turó clau en el domini 
dels passos entre la conca d’Òdena i la Conca de 
Barberà. Tot i que va ser un punt conquerit per Guifré 
el Pilós a finals del segle IX, va ser sota domini del 
bisbat de Vic -amb l’Abat Oliba al capdavant- al segle 
XI quan es va reedificar el castell i repoblar la zona.

El castell tenia dos recintes: el sobirà -o més elevat-, 
amb la residència dels nobles; i el jussà, -o inferior- 
amb l’església de Sant Martí. De l’edifici original, en 
destaca la gran torre quadrangular, a la qual poste-
riorment es van annexar altres espais en època gò-
tica i posteriors. Dels dos recintes de muralles se’n 
conserven alguns trams, si bé han anat sent absor-
bits dins de la vila. L’edifici de l’església, originària-
ment romànic, va ser notablement modificat en època 
gòtica i posteriorment en la neoclàssica.

Els primers castlans coneguts del castell van ser els 
Mediona, a principis del segle XI. Posteriorment s’hi 
van instal·lar els Tous, que van aconseguir ser-ne 
els senyors al segle XIV. Tot i això, la seva ruïna a 
principis del XV va fer passar el castell de mà en mà 
-primer als Perellós, després als Saplana-, fins que a 
principis del XVI va passar a ser del monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra. Es va mantenir a les seves mans 
fins a la desamortització del segle XIX, a partir de la 
qual - i fins avui- va passar a mans privades.

La història del castell de Tous és paral·lela a episo-
dis històrics de gran transcendència, ja que l’auge de 
la família Tous -gràcies a la conquesta del Regne de 
València i la posterior expansió mediterrània- es re-
flecteix en successives renovacions i ampliacions del 
castell. Cal destacar, a més, la llegenda de la Senyo-
ra de Tous.

Anoia, terra 
de castells

CASTELL DE TOUS

·Visita guiada el segon dissabte de mes, amb sortida a 
la seu de l’AECOM a les 11.30 h
·Visites guiades concertades per a grups el segon i l’úl-
tim dissabte de cada mes
·Per a grups i escoles es concerten visites a mida, però 
la visita al castell és externa

Telèfon de contacte: 93 809 60 02.



Llençador de Martell

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L luís Elias Farré (1933-2014) fou 
un atleta autodidacta, però, vo-
cacional.. Fou un dels primers 

components del Club Atlètic Igualada, 
i un dels seus fundadors. La seva espe-
cialitat va ser la del llançament del mar-
tell.
Competí amb els millors especialistes 
de l’època: Lluís Bosch, Llorenç Casi, 
Miquel de la Quadra Salcedo. El seu re-
cord comarcal tardà més de trenta anys 
en ser superat. Fou Campió d’Igualada, 
de Catalunya i Sotscampió d’Espanya. 
Portà la Torxa olímpica dels JJOO. de 
Mèxic (1958).Participà en campionats 
europeus i mundials de Veterans. Fou 

internacional amb l’equip de Catalunya. 
Va ser jugador de bàsquet i, en algunes 
temporades, preparador físic del CF 
Igualada. Figurà entre els 25 millors es-
portistes igualadins  Rebé la Medalla de 
la Ciutat al Mèrit Esportiu (1964) i te-
nia la Medalla a la Constància Atlètica.
Ara, el CAI fa memòria d’ell i ha insti-
tuït el “Control de Llançaments - Me-
morial Lluís Elias”. La primera edició 
fou un èxit de participació i registres. 
Va tenir lloc a l’estadi Atlètic d’Iguala-
da, el 6 de juny passat.
Foto: Butlletí Federació Catalana Atle-
tisme - Comissió de Veterans - Primer 
trimestre, 2014 
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FESTES POPULARS / LA VEU 

E ls diables d’Iguala-
da han participat a 
l’Smithsonian Festival 

de Washington, als Estatys 
Units, amb espectaculars es-
pectacles de foc. La cultura 
catalana ha estat la convida-
da de l’edició d’aquest any 
d’aquest prestigiós festival i 
la colla igualadina ha tingut 
l’honar de representar Cata-
lunya durant aquestes dues 
setmanes. 
El festival, que acabava diu-
menge, va contar el darrer dia 
amb una nova actuació del 
diables d’Igualada en què van 
encendre la nit de Washing-

ton. I ho van fer davant d’un 
escenari icònic: el monument 
a George Washington. L’obe-
lisc més alt del món i que fa 
honor al primer president 
del Estats Units va presenciar 
l’espectacle de llum i foc dels 
igualadins.
En el festival de Smithsoni-
an, els visitants hi trobaven 
actuacions de música i dan-
sa a l’aire lliure, en carpes 
i en petit i en gran format; 
així com demostracions 
d’oficis i tècniques tradici-
onals, xerrades dirigides al 
públic general i a experts, 
activitats de difusió de la 
llengua i de degustacions 
gastronòmiques.

Els Diables d’Igualada, 
al Smithsonian Festival 
de Washington

Gran festa de fi de curs de la Coral 
Santa Maria d’Igualada
MÚSICA / LA VEU 

El saló teatre de la Unió 
Joventut Jorbenca, fou el 
marc dissabte passat, dia 

7 de juliol, de la festa de cloenda 
del curs 2017-2018 de la Coral 
de Santa Maria d’Igualada. 
Aplegà a més dels i de les can-
taires, a familiars i amics. Desta-
quem la presència de Mn. Edu-
ard Flores, rector “in solidum” 
de Santa Maria, i de la regidora 
municipal Maribel Cuadras.
A primera hora de la tarda se 
serví un complet dinar elabo-
rat per l’àrea gastronòmica, 
que presideix Elisabet Puñal, 
amb la col·laboració d’Encar-
na Cànovas, Mercè Travesset i 
Concepció Cuadras. Del celler 
se n’encarregà Isidre Solé S.
Abans d’iniciar l’àpat es felicità 
amb una cantada als companys 
i companyes que en el període 
de vacances celebrarien la seva 
onomàstica. Val a dir que totes 
les intervencions musicals de 
la festa, foren acompanyades al 
teclat pels pianistes de la Coral: 
Maite Torrents, Coni Torrents 
i Isidre Solé S.. A Concepció 
Cuadras se li encomanà la con-
ducció del guió de la celebra-
ció.
Desprès de la benedicció can-
tada de la gran i llarga taula, 
començà a servir-se el dinar. 
A l’hora del brindis del vi, cant 
del cànon de Mozart. S’apro-
fità la ocasió per obsequiar la 
directora Coni Torrents amb 
unes flors, en agraïment a la 
seva voluntariosa dedicació. 

A l’hora de les postres s’impo-
sà la insígnia de la Coral a tres 
nous cantaires: Josep Brugat, 
Miquel Bernadí i Joan Berna-
dí, que estaven acompanyats 
de llurs esposes Irene Salvadó, 
Carme Llucià i Pepita Casane-
llas. Nou brindis pel cava amb 
Isidre Solé C. amb el fragment 
de “Marina”, corejat per tot-
hom.
Tot seguit hi hagué una canta-
da d’agraïment a Isidre Solé S. 
que durant molts anys havia 
estat l’amfitrió al gran saló de 
cal Bordis, d’aquests dinars de 
final de curs. I també es dedi-
cà un homenatge de simpatia 
als esposos Del Rio-Torrents 
en l’escaiença dels seus 49 anys 
de matrimoni. Un sorteig amb 
una cinquantena de regals posà 
punt final a la primera part.

Original sobretaula
No podia faltar en aquesta ce-
lebració l’esperat show de so-
bretaula, protagonitzat per una 
trentena de les i dels mateixos 
cantaires. La majoria d’aquests 
actors-intèrprets debutàvem 

per primera vegada, i tots ple-
gats evidenciaren la seva bona 
disposició i ganes d’agradar., 
que tothom agraí.
Es presentaren un total de 
divuit números, majorment 
humorístics, molt variats: 
Cançons de diversos estils, 
rapsòdia, diàlegs còmics, mo-
nòlegs, acudits escenificats, 
gestualitats, petits grups corals, 
esquetxs i fins i tot una simpà-
tica obreta de teatre «La sala 
d’espera», escrita especialment 
per aquesta ocasió. 
La vetllada va tenir un final 
de luxe amb l’actuació de la 
soprano Maria Jesús M. de 
Arenzana, que va sorpren-
dre per la seva magnífica veu, 
amb la interpretació de quatre 
fragments d’òpera que varen 
entusiasmar tothom, i que me-
reixeren càlids aplaudiments. 
L’acompanyà al piano Maite 
Torrents. Ambdues foren ob-
sequiades amb el prisma de 
cristall de la Coral.
El cant dels adéus va reblar una 
tarda amena, divertida i molt 
participada.

El grup dels cantaires-actors que han participat 
en el “show de sobretaula”. Foto: Joan Talavera



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

Un magnífic retrobament amb l’obra del pintor 
Antoni Jorba i Torner, a la Sala municipal i 
al Museu de la Pell

D e primer, la mostra que acull, fins a finals 
d’aquest mes, la Sala Municipal d’Exposicions 
és un recull ampli però selectiu de les dife-

rents tendències pictòriques d’aquest artista, tal vegada 
un xic silenciat. 
Antoni Jorba i Torner (1925-2010), de ben jove mentre 
cursava els seus estudis elementals, a casa ja li valora-
ven un gran talent per la pintura, una circumstància 
que ben aviat el va portar a iniciar-se i perfeccionar-se 

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

en el món de l’art pictòric d’una manera autodidacta; si 
bé el seu procés de veritable consolidació artística fa in-
excusable d’assenyalar la posterior influència d’un altre 
gran artista igualadí, en Miquel Llacuna. Més endavant, 
des d’una perspectiva professional, ell va entrar a for-
mar part del ram de la indústria tèxtil, un àmbit molt 
fructífer per allà els anys 50 – 60 a la ciutat d’Igualada. 
Emperò, tot i treballar com a tècnic i professional del 
teixit, se sentia cridat per la seva gran passió: les arts 

plàstiques per la qual causa no va dubtar 
a dedicar llargues hores dels vespres i dels 
caps de setmana a la pintura. Això no obs-
tant, en qüestió de temps, va resoldre de 
decantar-se definitivament pel seu vessant 
artístic; i, de seguida es va obrir les portes 
com a dibuixant d’anuncis publicitaris -ac-
tualment formaria part del món del dis-
seny gràfic- participant d’un exitós recor-
regut per diferents impremtes igualadines, 
de les quals cal ressaltar les Gràfiques Ar-
gent, empresa en la qual hi va romandre 
fins a la seva jubilació. I, és essencialment, 
a partir d’aquest moment que es dedicaria 
plenament a la pintura, bo i participant de 
distintes presentacions públiques de les se-
ves obres.
Lluny de grans pretensions ni expectatives 
d’èxit, la seva tasca pictòrica va transcórrer 
de forma discreta i reservada però sempre 
immersa en una significada constància 
que el va portar a una àmplia i variada 
creativitat amb una vasta producció lícita-
ment associable a l’univers de l’abstracció; 
una tendència que,  inequívocament, po-
dria trobar força punts de referència amb 
pintors de la categoria de Miró o Tàpies, 
entre d’altres. Tot i aquestes diferents fonts 
d’inspiració, la seva obra en conjunt es ca-
racteritza per un traç molt singular i la im-
pressió d’unes amplies pinzellades en les 
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que hi aplicava intenses games de colors, que és el que li 
ha concedit una gran personalitat creativa.
D’una altra banda, al decurs de tot el mes d’agost, fins 
al 2 de setembre, algunes obres d’aquest artista, i a inici-
ativa de la mateixa família Jorba, passaran a formar de 
la Exposició Solidària de pintures en benefici de Mans 
Unides, a les dependències de l’Espai Cub del Museu 
de la Pell; en resposta al projecte humanitari de Mans 
Unides encaminat -un cop més- a facilitar l’accés a l’ai-
gua potable als poblats rurals de Qara (Togo), a la costa 
occidental de l’Àfrica.



Imatges de l’estació internacional de Canfranc, al Pirineu Aragonès. / CARMEL.LA PLANELL

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

L’Estació Internacional de Canfranc o la irracionalitat 
d’una via fèrria en territori fronterer

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

A la província d’Os-
ca, molt a prop de la 
frontera amb França, 

al bell mig dels Pirineus i a 
quatre passes al nord del po-
ble de Canfranc, et trobes un 
edifici imponent, d’una estè-
tica ampul·losa i refinada, rè-
plica de diferents edificis no-
tables del moment: l’Estació 
Internacional de Canfranc, la 
segona estació internacional 
més gran de Europa; que just a 
l’any 2002, va ser declarada Bé 
d’Interès Cultural i catalogada 
com a monument.
Inaugurada el 18 de juliol 
de 1928 pel rei Alfons XIII, 
aquesta Estació Internacional 
va viure moments d’esplendor i 
de foscor gairebé novel·lescos, 
fent que la seva història pugui 
ser considerada en alguns ca-
sos quelcom realment al·luci-
nant: a través d’ella, Franco i  
Hitler hi havien intercanviat 
lingots d’or, wolframi i ferro; 
allí s’hi reunien espies simples 
i dobles; àdhuc va ser un punt 
de tràfic de mercaderies a més 
de porta de l’exili per a molts 
europeus, contribuint sobra-
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Un retorn a l’Estació Internacional de Canfranc, després 
d’anys d’abandó i perseguida per inusitades polèmiques, 
em descobreix la recent i laboriosa rehabilitació d’un im-
pressionant edifici d’estil modernista que ha estat capaç 
de suportar tota mena d’adversitats amb estoica dignitat; 
tot i mantenir el clima peculiar i misteriós que l’embol-
calla.

dament a alimentar la guerra.
La seva construcció va com-
portar una gran obra d’engi-
nyeria forestal, atesa la geo-
grafia abrupta de l’entorn que 
exigia una fiable correcció de 
signe hidrològic i forestal; la 
qual cosa possibilitaria el pas 
d’un ferrocarril que enllaçaria 
els dos vessants pirinencs: un 
lloc d’intercanvi entre Espa-
nya i França -equidistant de 
Saragossa i de Toulouse- que 
posaria en valor aquell em-
plaçament sense vida i tan 
desaprès de la població de 
Canfranc. Això és, nou mil 
metres de superfície, tres cen-
tes seixanta-cinc finestres i un 
llarg etcètera de dependències 
eren les extensions que havien 
de permetre l’espai suficient 
per a maniobrar trens de mer-
caderies i de passatgers. L’edi-
fici, amb aquesta magnànima 
longitud, havia d’acollir equi-
tativament les dependències 
ferroviàries de l’Estat francès i 
de l’espanyol. 
En pocs anys, però, amb l’es-
clat de la Guerra Civil, l’exèr-
cit franquista va aconseguir 
el control d’aquest complex 
tancant els túnels que el con-

nectaven amb França, esqui-
vant així qualsevol intrusió es-
trangera. Seguidament, entre 
el 1940 i el 1944, a causa de la 
Segona Guerra Mundial, l’es-
tació va confinar el transit de 
passatgers deixant-la operati-
va tan sols per al transport de 
mercaderies que era -en gran 
part- material de l’exercit nazi. 
Tota la foguerada d’aquells 
anys puntuals, que va conver-
tir aquesta Estació Internaci-
onal en un important eix de 
comunicacions amb Europa, 
va passar ràpid; i un decan-
diment progressiu li va venir 
a l’any 1970, amb motiu del 
descarrilament d’un tren de 

mercaderies francès dant del 
pont de L’Estanguet (França); 
així, doncs, l’edifici va trans-
formar-se en una simple esta-
ció de terme amb la circulació 
diària d’un sol tren fins als 
nostres dies. Actualment, tot 
el recinte pertany al govern 
d’Aragó que, juntament amb la 
Comunitat Europea, ha reunit 
bona part del capital per a un 
ambiciós projecte de restaura-
ció i adaptació de l’espai amb 
finalitats turístiques. 
Des d’un punt de vista ar-
quitectònic, l’estructura de 
càrrega de l’edifici és molt in-
teressant perquè es van uti-
litzar tècniques i elements de 
rabiosa modernitat, aleshores: 
el formigó armat, murs por-
tants, pilars de fosa, sostres de 
metall, cobertes de fusta lami-
nada, forjats de ceràmica, etc. 
Endemés, en el seu conjunt, la 
forma de l’edifici és molt clàs-
sica: tres cossos d’una notable  
monumentalitat, units per 

dues ales, com si d’un gran pa-
lau es tractés; i, frontalment, 
una galeria coberta amb un 
porxo d’accés als trens, sos-
tingut per uns elegants pilars 
de ferro forjat. En perspectiva, 
tota la silueta apunta a satisfer 
l’enginyosa solució als dife-
rents amples de via que havi-
en de possibilitar la disposició 
frontal del tren procedent de 
França i del que venia d’Espa-
nya. A la vegada, l’intercanvi 
de viatgers passava d’un tren a 
l’altre per sota d’un porxo des 
d’on eren visibles els serveis de 
l’estació com a entreacte per 
a l’espera; en un escenari in-
terior bellament decorat amb 
estils propis d’altres grans es-
tacions de l’època.
Als nostres dies, l’obertura de 
la via amb França és una vella 
reivindicació gairebé assolida, 
amb la qual certament se su-
perarà la gestió per a deixar de 
ser el germà pobre dels passos 
dels Pirineus. 



Memòries d’un actor 
A Tous, estrena •  Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

RAMON ROBERT / 

A questa notable pel.lícula bri-
tànica està basada en la bio-
grafia d´un actor no massa 

conegut: Peter Turner.  La narració ar-
renca a l’ any 1981, quan l’actor angles 
Peter Turner (Jamie Bell) rep una tru-
cada inesperada: la seva ex amant, l’os-
caritzada actriu Glòria Grahame (An-
nette Bening), ha patit un col·lapse en 
un hotel de Lancaster. Com que ella es 
nega a ser atesa pels metges, a ell no li 
queda més remei que anar a buscar-la 
per portar-la a la seva humil casa fami-
liar, a Liverpool. Allà, mentre té cura 

d’ella, reviurà tot el que els va unir du-
rant anys, i també el que els va sepa-
rar. Peter es va enamorar de Glòria la 
primera vegada que la va veure; era la 
seva nova veïna, una diva de Hollywo-
od, alegre, divertida i plena d’energia. 
Ell era un jove actor que començava a 
collir tímids èxits al Liverpool de finals 
dels 70. Però ni la diferència d’edat en-
tre ells, ni la fama, van impedir l’ena-
morament que va donar lloc a una de 
les històries d’amor més apassionades i 
comentades de l’època ...
Basant-se en un llibre de memòries es-
crit pel propi Peter Turner, el realitza-
dor Paul McGuigan presenta una pel.lí-
cula equilibrada entre el drama emotiu 
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Vacances monstruoses
A Igualada i Montbui, estrena •  Hotel Transilvania 3

RAMON ROBERT / 

E n un tant per cent elevat, el 
cinema d´animació garanteix  
l’assistència a les sales de cine-

ma d´adolescents i de nens acompa-
nyats dels seus pares. Una de les nissa-
gues més taquilleres dels darrers anys 
correspon a l´enunciat Hotel Transyl-
vania, una comèdia amb monstres 
amb la que Sony Pictures ha anat fi-
delitzant una audiència internacional.
Amb direcció de Genndy Tartakovsky, 
ens arriba ara el tercer lliurament 
de la franquícia : Hotel Transylva-
nia 3: Unas vacaciones monstruosas. 

Aquesta vegada, la família de mons-
tres s’embarca en un creuer de luxe 
perquè per fi Drac pugui gaudir d’un 
descans.  És una navegació tranquil·la 
per la colla de Drac, ja que els mons-
tres es lliuren a tota la diversió que 
ofereix el creuer, des del voleibol de 
monstres i les excursions exòtiques, a 
posar-se al dia amb els bronzejats de 
lluna. Però les vacances de somni es 
converteixen en un malson quan Ma-
vis s’adona que Drac s’ha enamorat 
de la misteriosa capitana de la nau, 
Ericka, qui amaga un perillós secret 
que podria destruir tots els monstres.

Terroritzats
A Montbui, estrena •  Hereditary

RAMON ROBERT / 

A ri Aster, cineasta debutant, ha 
escrit i realitzat aquesta molt 
peculiar pel.lícula de terror. 

No es una ordinària pel·lícula de ter-
ror, sinó que ha estat feta amb l´ambi-
ció de ser molt diferent a les altres. És 
successivament pertorbadora, estranya 
i demencial, alhora que ofereix alguns 
ensurts considerables i  provoca una 
escalada de terror només potable per a 
fans del gènere i espectadors doctorats 
en cinema de terror extrem.
Finançada per tres productores inde-
pendents, Hereditary pertany al sub-
gènere de les cases encantades i de la 
paranormalitat, cinema de fantasmes 

contemporani i mot evolucionat. Tot 
plegat succeeix a la vella casa de la 
família Graham. Algunes coses estra-
nyes han començat a succeir allí dar-
rerament. De fet, després de la mort 
de l’àvia i matriarca, ja res sembla ser 
normal. La senyora Graham  ha deixat 
en herència la seva casa a la seva filla 
Annie. Però Annie Graham, una gale-
rista casada i amb dos fills, no va tenir 
una infància massa feliç al costat de 
la seva mare, i ja voldria lliurar-se del 
seu record per sempre més. Però tot es 
complica quan la seva filla menor co-
mença a veure figures fantasmals, que 
també comencen a aparèixer-li al seu 
altre fill. Annie i els nens comencen a 
sentir-se terroritzats. 

i la crònica biogràfica i sentimental. Cal 
assenyalar que un dels punts forts de la 
pel.lícula recau en el treball de la parella 

protagonista. Tant Jamie Bell com An-
nette Benning fan un treball dramàtic 
mereixedor d´aplaudiments i premis.



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.

HOTEL TRANSILVANIA 3

Estats Units. Animació, De Genndy Tartakovsky.  
Aquesta vegada, la popular família de monstres s’embarca 
en un creuer de luxe perquè per fi Drac pugui prendre un 
descans vacacional. Però les vacances de somni es conver-
teixen en un malson quan Mavis s’adona que Drac s’ha ena-
morat de la misteriosa capitana de la nau, Ericka, qui amaga 
un perillós secret que podria destruir tots els monstres.

HEREDITARY

Estats Units. Terror. De Ari Aster. Amb Toni Collette, Ga-
briel Byrne, Alex Wolff.  
A la casa dels Graham passen coses estranyes. Annie Graham, 
una galerista casada i amb dos fills, no va tenir una infància 
massa feliç amb la seva mare, ara difunta. Però tot es complica 
quan la seva filla menor comença a veure figures fantasmals, 
que també comencen a aparèixer davant del seu fill.

LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUEREN EN LIVERPOOL

Regne Unit. Drama sentimental. De Paul McGuigan. Amb 
Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgra-
ve. 
El 1981, l’actor britànic Peter Turner rep una trucada ines-
perada: la seva ex amant, l’actriu Glòria Grahame, ha patit 
un col·lapse en un hotel de Lancaster. Peter va a buscar-la i 
la porta a la seva casa familiar, a Liverpool. Allà, mentre té 
cura d’ella, reviurà tot el que els va unir durant anys, i també 
el que els va separar.

CASI 40

Espanya. Comèdia dramàtica. De David Trueba, Amb Lu-
cía Jiménez, Fernando Ramallo, Carolina Africa. 
Una modesta gira de concerts torna a reunir dos amics de 
joventut. Ella, cantant d’èxit, ja retirada de l’escena. Ell, que 
sobreviu com a venedor de productes cosmètics, pretén re-
llançar la carrera musical de qui va ser el seu amor d’adoles-
cència. Seqüela de La buena vida.

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) 

HOTEL TRANSILVANIA 3
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: 17:00/19:30

1/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (CATALÀ) 
Dv Ds Dll a Dj: 16:00 (dimarts en vose)
Dg: 12:00/16:00

1/ HOTEL TRANSILVANIA 3 
Dv Ds Dll a Dj: 18:00/20:10
Dg: 14:00 (3d)/18:00/20:10

1/ CAMPEONES
Dv Dg Dma Dj: 22:15

1/ HEREDITARY
Ds Dll Dme: 22:15

2/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dv Ds Dll a Dj: 17:10/19:30/22:00
Dg: 12:10/14:30 (3d)/ 17:10/19:30/22:00
Dimarts 19:30 en Vose.

3/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA 
Dv Ds Dll a Dj: 15:45/17:50/19:50/21:50
Dg: 12:30/ 15:45/17:50/19:50/21:50

4/ EL RASCACIELOS
Dv Ds Dll a Dj: 16:10 (3d)/18:15/20:25/22:30
Dg: 12:45/16:10 (3d)/18:15/20:25/22:30
Dimarts 18:15 en Vose.

5/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:00/21:00
Dg: 13:00/17:00/19:00/21:00

5/ SICARIO: EL DIA DEL SOLDADO
Dv Ds: 23:00

5/ A LA DERIVA
Dg Dll a Dj: 23:00

6/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE DE 
LAS BESTIAS
Dv Ds Dll a Dj: 16:30/18:30/20:35/22:45
Dg: 13:30/16:30/18:30/20:35/22:45
Dimarts 18:30 en Vose.

7/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
Dv Ds Dg Dll a Dj: 16:45/19:15/21:45
Dimarts 19:15 en Vose.

7/ LUIS Y LOS ALIENIGENAS
Dg: 13:10/15:00

8/ OCEAN’S 8
Dv Ds Dg Dll a Dj: 15:40/18:10/20:30/22:50
Dimarts 20:30 en Vose.

8/ SUPERAGENTE CANINO
Dg: 12:15

SALA AUDITORI

HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:30/18:30/20:30

SALA PETITA

HEREDITARY
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:45
Dg.: 20:30

CASI 40
Dv: 20:45
Ds: 21:00
Dg.: 16:45/18:45

BORG & MCENROE, LA PELÍCULA 
Ds i Dg: 18:00
LAS ESTRELLAS DE CINE NO 
MUEREN EN LIVERPOOL 
Ds i Dg: 19:40
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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

·Cigrons cuits en conserva
 350 g
·Tahini (2 cullerades)
 40 g
·Dent d’all
 2
·Comí mòlt (1 culleradeta)
 5 g
·pinyons
 50 g
·ametlles crues
 20 g
·Alfàbrega fresca, manat
 1
·Iogurt grec (1 cullerada)
 15 g
·Suc de llimona
 1
·Aigua (2 cullerades)
 30 ml
·Oli d’oliva verge extra 
 (5 cullerades) 75 ml
·Sal

Elaboració
Pelem els grans d’all i, si vo-
lem que el seu sabor sigui 
més suau, retirem el germen, 
encara que això és opcional. 
Retirem i rebutgem les tiges 
més gruixudes de l’alfàbrega 
fresca. Introduïm tots els in-
gredients en el got d’una ba-
tedora o robot de cuina po-
tent, excepte l’oli d’oliva verge 
extra i l’aigua.

Batem a potència alta du-
rant un minut o fins que 
tots els ingredients estiguin 

Hummus de pesto

ben amalgamats. Afegim l’oli 
d’oliva verge extra i batem de 
nou, a màxima potència, du-
rant uns tres o quatre minuts, 
amb això aconseguim que l’oli 
emulsioni i l’hummus quedi 
més cremós. Acabem rectifi-
cant el punt de sabor i ajus-
tant el gruix amb l’aigua si ho 
considerem necessari.

Acompanyament
Tradicionalment l’hummus 
se serveix amb pa de pita 
lleugerament torrat, cosa que 
li va de perles a aquest hum-
mus de pesto. Però no cal que 
ens limitem, així que podem 
acompanyar-lo de crudités 
diverses (api, pastanaga o 
carbassó), grissini, galetes 
salades, nachos, crackers o el 
que més ens agradi. 



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. Està més moblat que moltes cases, però només hi pot viure el vigilant / 
2. Entrà a Viena i la revoltà. Moent de l’eclosió del lladre / 3. Nuvi fora de perill. La desgràcia 
no li afecta la musculatura. Centre històric del tèxtil / 4. Enemics d’Anar-hi Anant. Cirurgià 
especialitzat en tours / 5. Tan pompós que mat el cuc de l’orella. Opera elèctricament la mona / 
6. Cor d’en Cardús. Amb l’instrument a la mà no pot ser defectuós. Poca cosa / 7. És d’empresa, 
però l’empresari l’odia. Parèntesi a cop de bisturí / 8. Parvulari per a nens molt i molt crescuts. 
Exerciré el poder d’una manera estranya / 9. Mostra sorpresa, indignació o estupefacció. Un 
final sense cap ni peus / 10. Guia dels fidels cap a la ràdio. Endogàmic però extern?: no, antic 
alfabet britànic / 11. Sona més en el quartet. Aparell per mesurar els udols de la pluja. Al cor 
d’en Lluc / 12. I al del tigre. Gramínies que creixen a les presons / 13. Idèntica a la dels cops de 
martell. Volta sense parar entre el Ter i Berà.

VERTICALS: 1. Primer membre d’una estirp, cosa que a l’arca fou general. Del compromís que 
s’ostenta avui dia / 2. Sol presentar l’altre. Glúcids d’aparences força galdoses. Dosi reduïda de 
glicerina / 3. L’adverbi imminent. Resultat de barrejar un mixet amb una altra textura / 4. Gre-
mi de la llet envasada. Decadència que va clarament en ascens. Un quart de vuit / 5. Sedimenta-
ció de combustible al banc. La veritable mare dels ous / 6. La gota que vessa del got. Sil·logisme 
dubitatiu per aportar a un teorema. Per a un gadità és mitja vida / 7. Bellugant, potser perquè fa 
molt de vent. Acosta el bestiar al gaudi dels sentits / 8. Banyego en Paco per sota. És el petit de 
casa, però ja va cap amunt / 9. Estat actual de l’antiga Bètulo. Negoci del ministre a l’estranger 
/ 10. La fi del llepafils. Distinció que afecta aquesta crema anglesa. Emmarquen la reunió / 11. 
Aquests valencians sota els camions. Dibuixu les línies bàsiques de l’ascensor / 12. Parlant de 
camions, són aquests que els fan tremolar. Denuncia la causa per recargolada.

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)
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13: Enric; Eusebi; Sara.

14: Camil; Francesc Solano; Adela. 
15: Bonaventura; Pompili.

16: Carme; Magdalena.  
17: Aleix; Justa; Rufina; Marcel.lina; Lleó.

18: Frederic; Marina; Simforosa.
19: Àuria; Símmac; Pere.

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

ROMÀ CASANOVA, Bisbe de Vic

E n el temps d’estiu les 
carreteres van més 
plenes. A més dels qui 

es traslladen per motius de 
treball o de necessitats per-
sonals o familiars, s’han de 
comptar els qui viatgen per 
motius de turisme i vacances, 
molts dels quals són d’altres 
països i ens visiten per gau-
dir d’un temps de descans. La 
carretera pren, així, relleu en 
les nostres vides i de les per-
sones que estimem.
A l’entorn de la festa de Sant 
Cristòfol, patró dels conduc-
tors, tenim la Jornada de Res-
ponsabilitat en el Trànsit. Des 
de les delegacions de l’Apos-
tolat del Trànsit se’ns recorda 
la responsabilitat que tenim 
tots en la conducció. La car-
retera la compartim amb els 
altres. La crida a ser ben cu-
rosos en la conducció i no 
posar en perill la vida del qui 
condueix i els qui compar-
teixen amb ell el vehicle, així 
com la vida dels qui són en la 

mateixa carretera, no és pas 
una crida sense importàn-
cia. Els temes de la velocitat 
apropiada, el respecte als se-
nyals, el descans necessari, no 
combinar mai alcohol o dro-
gues amb la conducció, estar 
atents als altres, la pressa com 
a mala consellera... i altres co-

ses, les hem de recordar i no 
abaixar mai la guàrdia. Ens hi 
va el respecte al manament de 
Déu: «No mataràs.»
Tot i que no vull prendre cap 
protagonisme a sant Cristòfol 
—del qual penso que sóc bon 
amic—, voldria també pro-
moure juntament amb ell la 

devoció a l’arcàngel sant Ra-
fael, que té amb el tema dels 
viatges una mà especial. Us 
convido a llegir el llibre bíblic 
de Tobit, en el qual apareix 
com Rafael, nom que signi-
fica «medicina de Déu», fou 
company de camí de Tobies, 
fill de Tobit, en la recerca del 
que el seu pare, cec, li havia 
encomanat. Fou tan bona la 
companyia de Rafael que no 
solament va aconseguir la fita 
encomanada sinó que, a més, 
va trobar esposa i va poder, 
amb les indicacions de l’ar-
càngel, guarir la ceguesa del 
seu pare. Encomanar-nos als 
sants en els nostres viatges, 

siguin curts o llargs, sempre 
és bo. Els sants són companys 
nostres de camí. I la provi-
dència de Déu es manifesta 
també en el seu ajut, a fi que 
siguem deslliurats de tot pe-
rill corporal o espiritual.
Quan som a la carretera, 
quan som de viatge, no hem 
d’oblidar la nostra condició 
de fills de Déu i germans de 
tots els homes. La germanor, 
el respecte als altres, sem-
pre ens han d’acompanyar. 
El temps dedicat a Déu no 
hi pot mancar: la pregària, 
la missa dominical. El cor 
sempre és de Déu. D’això no 
en fem mai vacances!

La carretera i altres coses...

Ja els va passar a la gent de 
Natzaret, com ens explica 
Marc en l’evangeli d’avui: 
Ben convençuts que conei-
xien molt bé a tothom, tam-
bé a Jesús. Valoren els fets i 
situacions de cada dia, ben 
convençuts que ja ho sa-
ben tot, que ningú no els ha 
d’ensenyar res: segurs d’ells 
mateixos, i dels seus raona-
ments, no es plantegen que 
potser hi ha una altra mane-
ra de viure que els pot om-
plir més.
Potser és també el problema 
del nostre món: Perquè pre-
ocupar-nos d’uns migrants 
que fugen per no morir de 
fam? Perquè acollir gent d’al-
tres cultures, quan els nos-
tres joves han de buscar-se 
la vida, de treball i d’inves-

tigació, en altres països? Les 
preguntes, i les mitges veri-
tats, i les mitges mentides, 
no tenen fi.
Jesús, enfront a totes les des-
confiances de la gent del seu 
poble, Natzaret, no els aporta 
altra cosa que el testimoni de 
la confiança que el mou en 
tot moment:
- confiança en el Pare del cel, 
el que ens ha donat vida, el 
que espera amb una il·lusió 
immensa que despleguem les 
qualitats que ens ha donat al 
servei de tots;
- confiança en el cor de cada 
persona, i per això ens hi ha 
deixat l’alè del seu Esperit, 
perquè descobrim la joia 
d’estimar gratuïtament, tant 
si ens ho agraeixen com si no;
- confiança per engrescar-nos 

a construir una nova huma-
nitat, on el més important no 
siguin els beneficis ni l’èxit, 
sinó la voluntat d’avançar per 
camins d’entesa, d’ajuda mú-
tua, de solidaritat activa.
Aquest va ser el camí de Je-
sús, fins a la mort de creu. I 
segueix vivent i ens acom-
panya perquè no ens sentim 
sols, ni desanimats, sinó que 
compartim el seu somni, des 
de la nostra confiança i mal-
grat la nostra feblesa. Mireu 
amb quin entusiasme ens ho 
recorda avui l’apòstol Pau: 
M’agrada ser feble i veure’m 
ultratjat, pobre, perseguit i 
acorralat per causa de Crist. 
Quan sóc feble, és quan sóc 
realment fort!”

Mn. Josep, 
rector de la Soledat.

Avui ens costa, de retrobar 
el camí de la confiança!
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

SALUT  |  47Divendres, 13 de juliol de 2018

-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 13:  SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE 14: LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DIUMENGE 15: 
 BAUSILI

Born, 23
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16: CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 17: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 18: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 19:  ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25



                 de JOAN MATEU /  Empresari
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“Busquem sempre la 
minimització dels residus en els 
nostres processos productius”

Soc Igualadí, i tinc 44 anys. Enginyer tècnic en química industrial per la 
UPC, i des de fa 8 anys director general de Productes Agrícoles MACASA, 
empresa igualadina que fabrica i comercialitza fertilitzants per l’agricultura, 
amb la marca LABIN, fundada el 1948, on en soc la tercera generació.

Explica’ns Labin i Macasa. D’on ve el nom de Labin? 
Abans us dèieu Macasa (empresa familiar: Mateu 
-Castells), segueix amb aquest nom i l’altre és una 
marca comercial? 

Exacte. Macasa és el nom de l’empresa familiar, i LABIN es la 
marca amb la que va començar el meu avi, ara fa 70 anys. El 
nom de Labin ve originàriament de “Laboratorios Industriales”, 
tot i que avui, amb el pas dels anys, és ja una marca consolidada 
sense cap altra significat que una marca de prestigi dins el món 
agrícola.

70 anys d’història d’empresa. Com va començar? 

El meu avi va començar l’any 48 amb tres treballadors, fabricant 
fertilitzants a partir de les carnasses que obtenia dels adobers, i 
que anava a vendre als agricultors de la zona.

El va seguir el meu pare, qui va fer el gran creixement de l’em-
presa, construint les naus on avui encara estem, industrialitzant 
el procés de producció,  començant a exportar pels països de l’arc 
mediterrani.

Continua la tercera generació, marcada per la internacionalitza-
ció, ja exportem a mes de 40 països, i per una forta aposta en I+D, 
on desenvolupem productes adaptats a cada mercat. Cal remarcar 
que la majoria de productes que desenvolupem són certificats pel 
seu ús en agricultura ecològica.

Ara a l’actualitat, quants treballadors sou? 

Entre les tres empreses que avui formen part del grup, arribem 
a quasi un centenar de treballadors. Les fàbriques de Vilafranca 
i Balaguer són bàsicament centres de producció, a Igualada hi 

tenim dos centres de producció i els serveis centrals. 

Ha canviat molt el vostre sector en aquests anys?

Tenim un potent departament de I+D, per anar desenvolupant 
productes que s’adaptin a les necessitats de l’agricultura en cada 
moment. Fa uns anys es buscava només el màxim de producció 
possible. Avui es busca producció, però també qualitat, adap-
tabilitat al canvi climàtic, i sobretot la producció de productes 
saludables. 

El tema de l’economia circular.... hi teniu molt a dir, no? 

Quan el meu avi va començar ja feia economia circular, i avui en 
continuem fent. Busquem sempre la minimització dels residus 
en els nostres processos productius i desenvolupem productes a 
partir del reciclatge d’altres productes.

Com el veieu? Encara ens falta molta consciència social? 

El consumisme ens ha portat a explotar els recursos naturals sense 
pensar en les conseqüències i dels consumidors depèn que això 
canviï. Tots tenim a casa nostra objectes, roba, calçat, fins i tot 
aliments, etc. que acabem llençant sense quasi utilitzar-los. Això 
ens ha de fer reflexionar.

A Igualada esteu ubicats al bell mig del pulmó verd de la ciutat. 
Entenc que això requereix un estricte control de fuites de pro-
ducte químic que és el que fabriqueu. 

Com a empresa química que som, ens preocupa, i molt, la segure-
tat, i ens agrada ser on som, de fet ja hi érem quan al nostre voltant 
només hi havia camps de blat, i no existia encara ni el polígon. Ens 
agrada viure a prop d’on treballem, ens agrada poder anar a tre-

ballar a peu o amb bicicleta, i creiem que amb la tecnologia d’avui 
en dia, podem ser segurs i conviure amb harmonia amb la ciutat.

Joan, vas ser nombrat president del polígon d’Igualada. Quina 
durada té aquest càrrec? 

Porto uns 8 mesos com a president de l’AEPIC (l’Associació d’Em-
preses del Polígon Industrial les Comes), i el càrrec és per quatre 
anys, si no recordo malament. M’agrada treballar per un polígon 
industrial amb harmonia amb la ciutat.

Quantes empreses formen part d’aquest polígon?

Actualment hi ha unes 350 empreses al polígon d’Igualada, i es 
calcula que hi treballen més de 4.000 persones.

Quins objectius a millorar hi ha fixats? 
Doncs l’objectiu principal, està prop de fer-se realitat. Volem un 
polígon decent, on s’hi pugui treballar a gust, on els cotxes tinguin 
espai per aparcar, i no a sobre les voreres, on la vegetació estigui 
ben cuidada i no campi per on vulgui i de qualsevol manera. Un 
polígon net i endreçat. Un polígon modern, dotat de les últimes 
tecnologies en comunicació, amb una bona senyalització i un bon 
enllumenat.

Com et vas trobar el polígon i quin futur hi veus?

Ens vam trobar un polígon, vell, deixat, i amb una gran incertesa 
sobre el futur d’aquest. Avui, després de veure la gran aposta que 
l’Ajuntament fa per modernitzar-lo estem contents i esperançats. 
Passarem d’un polígon vell a un polígon bell. 

Pia Prat, @piaprat

c/ Alemanya, 17 - 08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 805 21 17

av. Barcelona, 19 - 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 97 331 34 06

av. Europa, 11 Polígon Golpark - 25241 Golmés- 
Mollerusa (Lleida) Tel. 97 360 29 63

Campanyes Audi Renting 2018
Liquidació d’estoc

Campanyes vàlides per a vehicles d’estoc i la matriculació / lliurament abans del 29 d'agost. quotes exemple de My Renting, amb 
Audi financial Services, calculades amb tarifa Òptima per a contractes de 36 mesos / 45.000km totals. Sense canvi de pneumàtics

Descompte Descompte

Amb Entrada Sense Entrada Amb Entrada Sense EntradaDescompte/Període Descompte/Període

Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima) Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima)

19%
350€

Entrada: 7.497€
250€

Entrada: 5.895€
426€ 573€

Q5

Audi Q5 
Audi Q5 line 2.0 TDI 190CV S tronic 

Audi A4/A4 AV/A4 ALL
Audi A4 Avant S line 2.0 150CV 6 vel.

Fins no fa gaire Josep Isart rebia tota mena de reconeixements per la seva capacitat, aixecant del no res una empresa, que es va convertir 
en un referent tecnològic a la comarca de l’Anoia. El mateix esperit emprenedor va fer que el seu grup empresarial obrís oficines a Madrid 
i filials a Bèlgica, França i Dubai i els seus productes es distribuïssin a més de 40 països. Però aquest creixement va passar factura i ara es 
deuen set milions. I com l’actiu principal de l’empresa és el talent i els bens tangibles declarats són de 8 - que segurament es reduiran en 
el tràmit concursal - es parla de l’acomiadament de la totalitat de la plantilla del centre productiu de Vallbona d’Anoia. No s’ha pagat, ni la 
paga extra, ni una part de la nòmina corresponent al mes de juny. Hi ha queixes, retrets i enfrontaments perquè tothom defensa els seus 
interessos. Mals moments, com els que també han passat tantes empreses de la comarca. No sempre s’encerta en les decisions i, a vegades, 
el preu dels errors és molt alt. Però el respecte mai s’hauria de perdre, perquè tothom hauria de saber que una empresa comporta riscos.

Joan Mateu, director general de Productes Agrícoles Macasa i president de l’AEPIC


