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L’àrea de 200 hectàrees de forma rectangular, entre L’Espelt i el Pla de les Maioles, serà definitivament un gran polígon industrial.

Dos carrils per banda a la C-15 
entre Igualada i Capellades 
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El conseller Damià Calvet va 
presentar la proposta d’actuacions

De Capellades a Vilafranca 
s’implementarà el mètode 2+1

La recollida 
porta a porta a 
Capellades fa 
augmentar el 
reciclatge
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Els Amics de 
les Arts clouen 
els Festivals de 
l’Alta Segarra

Cap de setmana 
de Festa Major 
a Jorba
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www.veuanoia.cat

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •

VILANOVA 
DEL CAMÍ CALAF

Especialistes en cuina i bany  

L’Anoia va acollir la 
South European Young 
Engineering Days
Més de 200 estudiants d’engi-
nyeries d’arreu del món han 
estat al Parcmotor de Cas-
tellolí per prendre part en 
aquesta competició univer-
sitària internacional, treba-

llant i perfeccionant vehicles 
elèctrics i de combustió que 
formen part de projectes aca-
dèmics i que han dissenyat i 
construït ells mateixos.
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L’EDITORIAL

Una necessitat
Sovint ens queixem de l’oblit de les administra-

cions per les infraestructures de l’Anoia per-
què, de manera recurrent, les necessitats de la 
comarca han quedat darrere d’altres, bé sigui 

per falta de poder polític per reclamar-les, o perquè 
s’han dedicat els recursos a d’altres prioritats. Ara la 
Generalitat destinarà 90 milions d’euros a l’Eix Di-
agonal entre Igualada i 
Vilafranca del Penedès. 
El conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va així donar res-
posta a les reivindicaci-
ons dels alcaldes dels mu-
nicipis afectats dient  que 
“es milloraran les infraes-
tructures perquè la ciuta-
dania circuli més segura i 
les empreses puguin des-
plegar el seu potencial”. 
El projecte, que se sotmetrà a informació pública l’oc-
tubre vinent, es basa en l’execució de diverses actua-
cions adaptades a les característiques i al trànsit dels 
trams entre Vilafranca i Capellades amb uns vials dos 
més un i de doble direcció, tipus autovia, entre Cape-
llades i Igualada. Les obres que haurien de començar 
el 2020, un cop finalitzats els estudis, tindran una du-

rada de dos anys, donada la seva “complexitat”.
L’alcalde d’Igualada i president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, ha remarcat que es tracta 
d’un projecte “necessari i important per a un eix que 
ha demostrat el seu potencial amb percentatges anu-
als d’increment del trànsit d’un 6%”. Per la seva ban-
da, l’alcalde de Vilafranca del Penedès i delegat de la 

Vegueria del Penedès, 
Pere Regull, va definir 
la proposta com “una 
aposta guanyadora no 
només per a l’eix Igua-
lada-Vilafranca, sinó 
per a tot el país”.
L’Eix Diagonal uneix 
des del 2011 uneix 
Vilanova i la Geltrú i 
Manresa, constituint 
un element essenci-
al per apropar de la 

Catalunya Central a les comarques del litoral i ara 
haurà de convertir-se en l’eix vertebrador de la Ve-
gueria del Penedès. Esperem que amb aquesta nova 
realitat administrativa,  l’Anoia pugui sortir  de la 
seva marginació viària i pugui endegar nous pro-
jectes que facin recuperar el protagonisme que la 
ciutadania mereix. 

Es milloraran les 
infraestructures perquè la 

ciutadania circuli més segura i 
les empreses puguin desplegar el 

seu potencial
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Antoni Bassas, creu que les creus 
grogues són, potser, el símbol menys 
afortunat que ha donat la protesta 
per l’existència de presos polítics a 
Espanya. Però davant dels fets de Vic 
del cap de setmana passada, va dir 
“Les creus són discutibles, la violèn-
cia és intolerable.”

Albert Rivera, líder de Ciutadans, 
va dir sobre el cas de Vic, “si l’estat 
desapareix, alguns fan justícia pel 
seu compte. Perquè ningú ho faci, 
ni se li acudeixi fer-ho, l’Estat ha 
d’actuar” i va afegir “Pedro Sánchez 
continua mirant cap a un altre costat 
en comptes de fer complir la llei i no 
evitar que l’independentisme ocupi 
l’espai públic.”

Xavier Albiol, líder del PP a Cata-

lunya troba “Amb campanyes com 
la de Vic els independentistes acon-
segueixen que part de la població 
exploti anímicament. Per això és 
comprensible l’atac amb un cotxe a 
Vic, que jo no comparteixo.”

David Bonvehí, president del PDE-
Cat, és reticent a crear un nou espai 
que deixi fora de joc el partit. “Hau-
rem de parlar molt”, va reconèixer 
el nou president del partit davant 
l’assemblea i va animar els militants 
a sumar-se a títol individual al nou 
espai que promou Carles Puigde-
mont. “Es pot ser del PDECat i de 
la Crida. És més, si ets del PDECat 
has de ser de la Crida”.

Carles Puigdemont, expresident 
de la Generalitat, una vegada reti-
rades les euroordres  pel jutge Lla-
rena, planeja dirigir un nou espai 
polític des de l’exili i ha dit que “el 
procés constituent de la Crida 
Nacional per la República es farà 
a la tardor com un espai que ha 
d’anar més enllà del PDECat i 
amb l’horitzó de la consecució de 
la República catalana”

Quim Torra,  president de la Gene-

ralitat, va intervenir en la cloenda de 
l’assemblea del PDECat, dient “Vin-
dran setmanes i mesos enormement 
difícils, amb més sacrificis dels que 
hem fet fins ara. Vindran moments 
en què ens caldrà el sacrifici de tots, 
la unitat i l’organització de tots.” 

Pablo Casado, nou president del 
PP, segueix tenint problemes amb el 
seu màster, ja que la Universitat Rey 
Juan Carlos (URJC) no troba cap 
dels quatre únics treballs que hau-
ria fet per obtenir el seu títol. És per 
això que la jutge, Rodríguez-Medel, 
instructor del cas ha requerit als 
professors que el van avaluat que 
aportin proves abans de la seva de-
claració davant el tribunal, prevista 
per al 2 d’agost de 2018. 

Esperanza Aguirre, expresidenta de 
la Comunitat de Madrid i una perso-
nalitat del PP va dir “Soraya Sáenz de 
Santamaria és una excel·lent funcio-
nària, però no és una líder política. 
Les seves idees jo no les conec i la 
seva gestió a Catalunya ha sigut molt 
lamentable per a Espanya i, especial-
ment, per al 52% dels catalans que se 
senten catalans i espanyols. Això ho 
sap tothom i per això no ha guanyat”.

La tragèdia de 
Tristany
El Tristany i Isolda és una de les obres 
més emblemàtiques de la literatura 
medieval universal. Del doll profund 
d’històries que han creat els tòpics de 
l’amor aquesta és una de les més cone-
gudes, però no al nivell de popularitat 
de Romeu i Julieta. Aquestes narra-
cions es poden llegir del dret i del re-
vés, són plurals en les seves lectures i 
significats. Exposa una història d’amor 
contrari al designi patern en la qual la 
màgia i la guerra esdevenen armes del 
triangle amorós tràgic que com un pe-
rillós joc només pot acabar malament. 
Penso que la història buscava desvet-
llar en els escassos lectors d’una socie-
tat bàsicament illetrada una barreja de 
paüra i vertigen, d’emoció intensa que 
tenia la funció de catarsi. Algun dia 
caldrà explicar per quina raó les cultu-
res anglosaxones han creat les històries 
d’amor i poder més colpidores i el pop 
de masses més ensucrat. Love is love in 
beggars and kings. 
Els analistes jungians han estudiat l’ar-
quetip masculí de Tristany des d’un 
punt de vista psicològic molt ric. Ras i 
curt, la tragèdia de Tristany és que en 
plena possibilitat de crear una vida de 
vincles i envoltada de caliu humà es 
nega a gaudir-la o fer-la seva. Escull la 
boirina de l’amor romàntic, rebutja la 
senzillesa de la vida corrent i renova el 
seu pacte adolescent amb la mort. Par-
teix en la questa d’un ideal on l’èxtasi i 
el “arrebato” tenen més pes que no pas 
l’avorrida repetició de la rutina diària. 
El càstig de Sísif, el qual duia treballo-
sament la pedra costa amunt cada dia 
fins que aquesta queia rodolant, li sem-
bla massa feixuc per a un heroi de ron-
dalla com ell. Certament és empès pels 
filtres d’amor i la màgia femenina. Però 
és aquí on la veu de la consciència raci-
onal demana la seva aparició. Tristany 
només necessita obrir els ulls, esquin-
çar el vel de Maia que l’ànima femenina 
ha utilitzat per engalipar-lo i despertar 
a la riquesa que l’envolta. Però no pot i 
es consuma la tragèdia. 
Diu un vell llibre del Tarot que l’autèn-
tica saviesa ens prové de la consciència 
de la mort, de la seva terribilitat i cer-
tesa, i de la necessitat indefugible de 
l’amor. Suposo que per alguns lectors 
sonarà a una altra ruqueria de Paulo 
Coelho. Però la psicologia jungiana 
és una clau que obre molts panys i els 
contes són mentides que expliquen les 
veritats de l’ànima. Isolda o Iseu pot ser 
una referència a Isis, deessa mare anti-
ga el lema de la qual era: sóc tot allò que 
ha sigut, és i serà i mai cap mortal ha 
aixecat la meva túnica. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



D es de fa molts anys al Penedès, 
gent diversa, fa viable aque-
lla cita “que cadascú ajudi als 
altres amb els dons que ha re-

but...”, més enllà de militar en partits polí-
tics, sindicats, entitats diverses, el que vol 
dir persones amb independència plena, 
han defensat el territori i gràcies a elles 
hem recuperat la nostra identitat i reco-
neixement. Iniciatives com “Salvem el Pe-
nedès”, “No fem el CIM”, “Plataforma per 
una Vegueria Pròpia”, o moltes altres que 
en moments puntuals hi han donat suport, 
han sigut els artífexs de provocar movi-
ments continus de les plaques tectònics 
penedesenques. Les plataformes socials i 
grups ecologistes defensen els interessos 
vitivinícoles com una part dintre d’un tot. 
I ho fan, precisament, perquè no tenen un 
interès privat sinó col·lectiu. 
En democràcia, moltes entitats i organit-
zacions han assumit la seva responsabilitat 
prenent part en la tasca col·lectiva de tre-
ballar pel bé comú; i  la majoria de grups 
parlamentaris acaben escoltant a les diver-
ses iniciatives que defensen propostes jus-
tes i socialment necessàries. El Parlament 
de Catalunya va tramitar la demanda ciuta-
dana penedesenca i va formular uns canvis 
legislatius no previstos inicialment. Sense 
aquesta feina feta des de baix, no seríem 
un Àmbit de Planificació i molt menys la 
vuitena Vegueria. I no s’estaria elaborant 
el propi Pla Territorial Parcial, amb repre-
sentants del territori, experts que fan un 
seguiment des de fa tres anys, per garantir 
que no sigui una amenaça.

Això permet tenir una mirada més ampla 
i generosa i desenvolupar un model terri-
torial més integrador entre les parts que 
el configuren i una relació més profitosa 
amb els entorns amb els quals es relacio-
na. Així doncs, cal esperar dels promotors 
de la plataforma “Defensem el sector viti-
vinícola del Penedès”, que ara s’incorpo-
ren a la defensa genèrica del territori però 
centrada en la defensa dels seus interessos 
sectorials, és que tinguin el màxim respec-
te amb els que des de fa anys defensem els 
interessos de tots, cosa que vol dir, que no-
més quan mirem els altres d’igual a igual, 
som capaços de compartir i comprendre el 
seus patiments i dificultats. I, així, solida-
ritzar-nos amb les seves causes. Com deia 
una intervenció l’altre dia: de què serveix 
protegir la vinya si el preu del raïm és baix?
En un moment que el lobby del sector dels 
vins i caves ha quedat orfe dels dos grans, 
siguin benvinguts a la causa, els promotors 
de la Plataforma esmentada; molts d’ells 
han signat documents a favor del Penedès, 
però ara veuen amenaçats els seus interes-
sos i creen la seva pròpia plataforma, a la 
qual ens conviden a tots a apuntar-nos-hi, 
com a únic pal de paller. Ara bé, un cop 
ha nascut la criatura ve el dubte que potser 
ja és tard i més amb una fórmula que no 
sembla la més adient, si el que vol es cobrir 
unes determinades mancances del Pla Ter-
ritorial del Penedès. No hauria estat millor 
crear una taula multisectorial oberta a tot 
el territori, sense etiquetes, lideratges i as-
sessors previs, per garantir la màxima co-
hesió de tot el territori i de tots els sectors? 

Amb els resultats assolits gràcies a tots 
els que han donat suport a la PVP i  a la 
implicació final dels grups parlamentaris 
favorables al reconeixement del Penedès, 
creiem que no ens cal canviar l’estratègia; 
sortosament tenim ja el Delegat Territorial 
per canalitzar moltes de les nostres preo-
cupacions. I som moltes més les persones 
sensibilitzades i convençudes dels deu 
punts de la nostra darrera declaració “De-
fensem la identitat de la Vegueria Penedès”. 
Creiem que el moment fundacional que 
estem vivint, és una nova oportunitat per 
treballar al servei d’un nou model de crei-
xement que generi prosperitat i equitat, i 
per això ens cal traduir i impulsar aquesta 
presa de consciència en un nou marc que 
ens permeti aprofundir en un debat  obert 
i permanent, que ens comprometi amb el 
bé comú i amb responsabilitat i solidaritat 
envers les generacions futures.  
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FÈLIX SIMON 
PVP- Pro Vegueria Penedès

El debat és obert

#L’enquesta de la setmana

És suficient fer dos carrils a la C-15 només en el 
tram Igualada-Capellades?

 Sí 15%  No 85%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

En democràcia, moltes entitats 
i organitzacions han assumit la 

seva responsabilitat prenent part 
en la tasca col·lectiva de treballar 
pel bé comú; i  la majoria de grups 
parlamentaris acaben escoltant a 

les diverses iniciatives que 
defensen propostes justes i 

socialment necessàries

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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CAMPUS MOTOR I PARC MOTOR

Més de 200 estudiants van prendre part durant una setmana d’una 
competició universitària internacional, orientada a les enginyeri-
es que S’ha dut a terme en aquestes instal.lacions.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

MAJOR TRAPERO
Josep Marí i Llacuna

Josep Lluís Trapero durant varis anys 
fou el cap del cos dels Mossos d’Es-
quadra. A primers del passat any va 
ser nomenat Major. Un càrrec desco-
negut per molts catalans i pas a pas 
es va guanyar la confiança de propis 
i estranys. Les seves rodes de premsa 
donaven una seguretat absoluta. In-
flexible, seriós, segur de sí mateix un 
home íntegre que ens omplia d’orgull i 

amb una gran discreció. 
De cop i volta el seu nom i els cos dels 
Mossos d’Esquadra va ressonar per tot 
el món a partir del nefast i tràgic 17 
d’agost. Aquella tarda-nit se’ns va fer 
un nus a l’estómac. Amb llàgrimes als 
ulls ens posava al corrent dels atemp-
tats i la ràpida resolució malgrat els 
pals a les rodes que havien sorgit.
Després, a resultes dels fets del 1 d’oc-
tubre està sent investigat per el Suprem 
i l’Audiència Nacional acusant-lo de 
rebel·lió, sedició i pertinença a orga-

nització criminal i com a conseqüèn-
cia  van posar punt i final a la seva tra-
jectòria professional. Va ser un rebaix  
la retirada del seu passaport i la gota 
que fa vessar el vas arriba quan es rele-
ga a treballs secundaris d’aquells que 
en diem “feina d’arxivar papers”.
I curiosament, més endavant els mit-
jans d’informació ens diuen que des-
prés de la declaració de la DUI el Major 
Trapero va posar els Mossos a disposi-
ció del TSJC i la fiscalia. Tot això és un 
contrasentit i és difícil entendre-ho.

Ara a les portes d’un possible judici 
des de la distància i la ignorància un es 
pregunta què ha fet malament el Ma-
jor Trapero? Quin desafiament ha fet? 
La societat està sorpresa cada dia més 
quan no hi ha cap conflicte.
No quedarà sol. Estarem al seu costat 
i en el moment que  les aigües tornin 
a mare serà una satisfacció quan recu-
peri el càrrec de Major, bo i  esperant  
que sigui un dia no molt llunyà. El 
temps ho dirà. Per tot, la meva admi-
ració més sincera.
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Quantes vegades hem sentit, i fins i tot uti-
litzat, aquella expressió que diu «predica 
amb l’exemple». No podem negar que 
aquesta expressió està plena de veritat, 

tant és així, que s’ha transmès a través de la saviesa 
popular, convertint-se en una de les seves dites.
Si ens centrem en el món de l’educació, sembla lò-
gic que difícilment podem pretendre ensenyar coses 
diferents de les que nosaltres mateixos practiquem. 
Estem parlant en aquest cas de la coherència entre 
l’ésser i el fer.
El valor de l’exemplaritat té una gran força quan ens 
movem en l’àmbit dels valors. Difícilment una persona 
pot ser un autèntic promotor de la pau en la societat ci-
vil, si ell mateix actua de forma despòtica i intransigent 
amb els qui conviuen al seu voltant.
Aquesta regla tan òbvia que afecta la manera en què 
transmetem els valors, no funciona de manera tan evi-
dent quan parlem d’exemplificar amb la nostra experi-
ència de vida a les noves generacions. La rapidesa amb 
la qual es produeixen els canvis socials, la incessant 
evolució de la tecnologia i la irrupció de nous models 
de negoci, creen un entorn cada vegada més complex i 
fragmentat que no s’assembla en res al món en el qual 
s’han forjat les generacions precedents.
El que sí que és comú a totes les generacions és la im-

DAVID MARTÍNEZ GARCIA
Ambit Maria Corral

El valor de l’exemplaritat
portància que dona l’individu a cobrir les seves necessi-
tats primàries. Aquestes són, en primer lloc, la de tenir 
un treball que li proporcioni autonomia i recursos eco-
nòmics i, en segon lloc, la salut que li permet treballar i 
gaudir d’aquests recursos.
Vivim en una època en la qual l’evolució exponencial 
que està experimentant la tecnologia facilita una millo-
ra molt substancial de la salut de les persones, alhora 
que un augment de la seva esperança de vida. No obs-
tant això, d’altra banda, s’està reduint el model intensiu 
d’utilització de mà d’obra en el mercat laboral, cosa que 
provoca una gran dificultat per poder oferir un lloc de 
treball a totes les persones que estan en edat de treballar.
Aquesta terrible paradoxa provoca en les noves gene-
racions una gran sensació d’incertesa derivada de la 
dificultat per generar, amb una certa seguretat, uns re-
cursos que li serviran per aconseguir la seva autonomia 
personal. I per superar aquesta incertesa, els més grans 
tenim tendència a utilitzar com a estímul l’exemple de 
la nostra experiència passada i explicar com amb un 
gran esforç superem en el seu moment, les nostres di-
ficultats.
Sense adonar-nos i de bona fe, aquesta transmissió de 
l’exemple crea en les noves generacions una major an-
goixa i desconcert sobre les seves vides. I això és així, 
perquè la nostra experiència està sustentada sobre un 

món que es va construir sobre les certeses, sobre uns 
valors sòlids, sobre un model de contracte de treball fix 
i en el qual la cultura de l’esforç permetia sempre obte-
nir resultats.
I, no obstant això, el nostre món ha canviat totalment 
i la història de les noves generacions s’està construint 
sobre la complexitat, la incertesa, uns valors líquids, la 
transitorietat i el canvi continu.
És clar que en l’actual entorn, els nostres joves han de 
trobar noves estratègies i eines que els ajudin a millorar 
la seva capacitat d’adaptació. És per això que el valor 
de l’exemplaritat perd pes en el «fer» i difícilment pot 
aportar respostes a les noves situacions que es van ge-
nerant.
Moltes vegades l’ésser humà, davant la novetat, tendeix 
a ser pessimista sobre el futur i a mirar cap enrere bus-
cant resposta en les experiències viscudes per resoldre 
els reptes que comporta el present. Si en realitat volem 
donar suport als nostres joves, centrem els nostres es-
forços en la transmissió de «l’ésser», deixem de fixar-nos 
en la part estètica de la nostra experiència (en el què i 
en el com), i centrem-nos en el que realment és coetani 
a totes les generacions: la confiança en l’individu i en 
la seva capacitat per gestionar la complexitat. Ambdós 
factors són decisius per poder gaudir d’un enfocament 
més positiu i realista de la vida.  
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residuonvas.cat

Si no hi va, no ve.

Si l’orgànica 
va al marró,

bé!

Si l’orgànica no va al marró no es transforma en compost 
per fertilitzar el sòl o en biogàs per generar electricitat. 

I, per tant, no torna, trenquem el cicle i la malbaratem com a recurs. 

No barregis l’orgànica amb els altres residus.



L a decisió del jutge de 
retirar les euroordres 
d’extradició, ens ha dei-
xat dues conclusions: a 

qui obeeix l’estat espanyol el mal-
tracta, el colpeja i l’empresona. 
En canvi qui desobeeix colpeja 

–judicialment- a l’estat. 
Mireu què ha passat als membres del govern de 
Carles Puigdemont i a alguns dels parlamentaris 
que li donaven suport.
Els que com Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell 
o Dolors Bassa, es varen quedar fa mesos que no 
els veiem. Estan tancats a la presó, no poden par-
ticipar de la vida política i no tenen altra alternati-
va que fer peticions al Tribunal Supremo, que són 
invariablement rebutjades. I tot i no ser membres 
del govern, els Jordis encara porten més dies em-
presonats en ser els primers que foren cridats a 
declarar a la Audiència Nacional (antic TOP).
Els que varen elegir la via de l’exili, és a dir de-
sobeir la citació judicial, poden fer declaracions 
públiques, rodes de premsa internacionals, poden 
fer política –amb limitacions- i sobretot li estan 
fotent garrotades al sistema judicial espanyol que 
hores d’ara no es podrà recuperar sense fer una 
neteja a fons. (En el supòsit que vulgui ser homo-
logat als altres sistemes judicials europeus).
Mentre uns són colpejats, insultats i menystin-
guts, els altres també són insultats i menys tinguts 
però no pas colpejats. Al contrari són ells, els exi-
liats –especialment el president Puigdemont- els 
qui colpegen a l’estat.

Us imagineu com estaríem hores d’ara si els que es 
varen exiliar s’haguessin quedat? Avui els tindrí-
em “desapareguts” i sense cap possibilitat d’incidir 
en la política catalana. És clar que si tots hagues-
sin optat pel camí de l’exili, la situació també seria 
molt pitjor, ja que farien creure a l’opinió pública 
que eren tots uns traïdors. Això de les dues opci-
ons –uns quedar-se i els altres marxar- ha estat el 
més positiu.
Manifesto el meu respecte per als empresonats. El 
seu sacrifici és un exemple que mai podrem agrair 
en tot el que val. I dir també que la vida a l’exili no 
és gens fàcil. El que li ha passat a Pere Comín –el 
germà de Toni Comín- que, malalt terminal, ha 
hagut d’anar a morir a Bèlgica per a poder-ho fer 
envoltat de tota la seva família, és una mostra ben 
dolorosa de les dificultats de l’exili.
El mateix puc dir dels alcaldes i/o regidors que 
són citats per la “justícia espanyola” i opten per la 
desobediència i no reconeixement d’uns tribunals 
que no persegueixen impartir justícia, sinó casti-
gar als que no pensen “como està mandado”.
Desobeir és l’únic camí. Quan tens en contra un 
estat demofòbic, anticatalà i corrupte, l’única op-
ció possible és la desobediència i l’oposició fron-
tal. Com més afluixem nosaltres, més poder tenen 
ells. Obeir a Espanya, als catalans, només ens ge-
nera patiments. 

Desobeir és l’únic camí. Quan tens en 
contra un estat demofòbic, anticatalà 
i corrupte, l’única opció possible és la 

desobediència i l’oposició frontal

MARC FAUSTINO I VIDAL
Graduat Social i Secretari d’Acció Sindical de la Intersindical-CSC

Desobeir Si tens dubtes sobre les vacances, 
Intersindical-CSC t’informa

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Som a  l’estiu i molts ja estem fent o farem 
uns dies, unes setmanes o un mes de va-
cances, un dret laboral bàsic regulat tant a 
l’Estatut dels Treballadors com als convenis 

col·lectius de treball.
D’acord amb l’article 38.2 de l’Estatut dels Treba-
lladors, el període o períodes de gaudiment de les 
vacances es fixaran de comú acord entre la empresa 
i la persona. La planificació anual de vacances ha de 
tenir en compte el criteri de preferència les necessi-
tats derivades de 
la conciliació de 
la vida laboral i 
familiar.
Per llei, les va-
cances anuals 
estan estipula-
des en un mí-
nim de 30 dies 
naturals (a re-
alitzar entre l’1 
de gener i el 31 
de desembre 
com a norma general), és a dir, 2,5 dies per mes 
treballat, en les quals s’inclouen els diumenges i els 
festius. Així mateix, la regulació també estipula que 
el període de descans no pot iniciar-se en dia fes-
tiu o inhàbil. Si les vacances coincideixen amb dies 
no laborables, aquests computaran com a temps de 
descans. Si es calcula en dies laborables la seva du-
rada serà de 22 dies.
El calendari de vacances s’ha de fixar a cada em-
presa i hem de conèixer les dates que ens corres-
ponen almenys dos mesos abans del seu comen-
çament, i s’haurà de tenir en compte el que s’hagi 
pactat en els convenis col·lectius de treball com a 
norma mínima necessària.
Cal saber que les vacances no poden ser substitu-
ïdes de forma econòmica ni acumular-se d’un any 
en un altre. Només en el cas que s’extingeixi el con-
tracte, podem demanar una compensació econò-

mica si no hem gaudit d’aquest període.
L’empresa ha de pagar el sou habitual durant les va-
cances si treballen a temps complet. Les persones 
que tinguin contractes a temps parcial cobraran un 
import proporcional a les hores treballades. Final-
ment, per a les persones amb contractes de duració 
determinada, els dies de vacances i l’import s’esta-
bliran segons el període treballat.
El Conveni 132 de l’Organització Internacional 
del Treball estableix que “es percebrà en el perío-

de de vacances, 
almenys la seva 
r e m u n e r a c i ó 
normal o mit-
jana”. I a partir 
d’aquesta Con-
veni internacio-
nal ratificat per 
l’Estat espanyol 
la retribució 
de les vacances 
anuals donen 
dret a percebre 

la mitjana dels complements variables efectivament 
cobrats de l’any anterior, ja que qualsevol limitació 
a aquesta retribució podria convertir-se en un in-
centiu per renunciar al seu gaudiment,
Quan la planificació anual de les vacances coinci-
deixi amb una incapacitat temporal, amb  el per-
mís de maternitat o maternitat, l’embaràs o altres 
causes de la conciliació de la vida laboral i familiar, 
tenim dret a gaudir-les en un període diferent. És 
una excepció a la norma general que permet gaudir 
d’aquests dies de vacances no realitzats es puguin 
fer en un màxim de 18 mesos després de l’any que 
pertoquen.
Recordeu que davant  qualsevol dubte teniu el ser-
vei d’assessorament laboral de la Intersindical-CSC 
a la vostra disposició per tal de comprovar que la 
durada, la quantia, la retribució o la forma de gau-
diment de les vacances és correcte. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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El passat divendres, en 
un acte celebrat a Palau 
de la Generalitat, es va 

celebrar la presa de possessió 
dels nous delegats territorials 
del Govern. El president de 
la Generalitat, Quim Torra, 
i el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hi-
senda, Pere Aragonès, van 
presidir l’acte en què es va des-
tacar la importància de posar 
en marxa la representació del 
govern de Catalunya a tots els 
territoris del país. 
El president Torra va subrat-
llar durant la seva intervenció 
que “amb el nomenament del 
delegat territorial del govern 
al Penedès donem compli-
ment a l’organització territori-
al de Catalunya, la que ens és 
pròpia, la de les vuit vegueries, 
feta ja amb mentalitat republi-
cana”. Segons el vicepresident, 
d’aquesta manera, es tanca “el 
fil històric de l’autogovern”, 
ja que “s’acosta molt al mapa 

que va publicar la Generalitat 
republicana l’any 1936, que 
organitzava les comarques en 
regions, pensant en les neces-
sitats del país”. 
Amb el nomenament del de-
legat territorial del Govern 
al Penedès es completa el 
desplegament del govern al 
territori i es posa en marxa 
la representació del Govern 
de Catalunya a tots els ter-
ritoris del nostre país. Es va 
destacar que els delegats del 
govern són l’expressió del po-
der democràtic de la societat 
catalana i de l’autogovern, i 
se’ls va encoratjar a dur a ter-
me la seva funció d’acompa-
nyament a la tasca que fa el 
govern als pobles i ciutats de 
Catalunya. 
L’alcalde de Vilafranca i nou 
delegat territorial del Govern 
al Penedès, Pere Regull, va ser 
l’encarregat de fer un inter-
venció en representació de la 
resta de Delegats. Regull es va 
mostrar “molt orgullós de po-
der representar institucional-

ment la vegueria del Penedès. 
És un honor per mi. Han estat 
molts anys de treball i esforç, 
de molta gent, per aconseguir 
el reconeixement de la ve-
gueria del Penedès, poder-ne 
ser el Delegat del Govern és un 
repte institucional que agafo 

Pere Regull pren possessió del càrrec de Delegat 
del Govern al Penedès

amb molta responsabilitat, i 
amb la voluntat inequívoca de 
treballar per l’equilibri de tots 
els territoris que conformen 
la nostra vegueria.” 
Els nous delegats territori-
als del Govern que han pres 
possessió avui són Juli Fer-

nàndez (Barcelona), Pere 
Vila (Girona), Alba Camps 
(Catalunya Central), Pere Re-
gull (Penedès), Ramon Farré 
(Lleida), Òscar Peris (Tarra-
gona), Xavier Pallarés (Terres 
de l’Ebre) i Rosa Amorós (Alt 
Pirineu i Aran). 

22, 26, 27, 28, 29, 30 de juliol

Festa
Major
Jorba
2 0 1 8

Ajuntament de Jorba
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L’Eix Diagonal, la in-
fraestructura formada 
per les carreteres C-15 

i C-37 i que uneix Manresa 
amb Vilanova i la Geltrú, va 
entrar en funcionament l’any 
2011 amb la intenció d’unir 
les capitals de les comarques 
del Bages, Anoia, Alt Pene-
dès i Garraf. Des de llavors, 
aquesta via ha estat en cons-
tant creixement i ha anat aug-
mentant pràcticament any 
rere any en un 6% el trànsit 
de vehicles, uns percentatges 
força més alts que la mitjana 
de la xarxa viària de Catalu-
nya. De fet, des del primer 
any de la seva construcció, 
aquesta via ha augmentat en 
un 35% el pas de vehicles.

Capellades i entre Capellades 
i Igualada.

Capellades-Igualada, doble 
carril per sentit
Aquest tram de set quilòme-
tres, que té un trànsit diari de 
20.000 vehicles habituals amb 
puntes de fins a 24.000 durant 
l’estiu, s’ampliarà amb un car-
ril per sentit i passarà a tenir 
dos carrils en cada direcció. 
No només es tracta de millo-
rar-ne la funcionalitat, sinó 
que el conseller Calvet també  
va voler remarcar que també 
n’augmentarà la seguretat. 
També es va avisar que aquest 
tram de carretera presenta 
força dificultats tècniques a 
l’hora de realitzar les obres, ja 
que l’orografia és complicada. 
És per això que es tindrà molt 

La C-15 tindrà 2 carrils per sentit en el tram entre 
Igualada i Capellades a partir del 2022

Amb la intenció d’adaptar la 
carretera a tota la capacitat, 
el dimarts el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va presentar a Igua-
lada la proposta d’actuacions 
per millorar-ne la funcionali-
tat en el tram entre Igualada i 
Vilafranca. 

El tram entre Igualada 
i Capellades presenta 

força dificultats 
tècniques a causa 
d’una orografia 

complicada

Aquesta proposta, que té una 
inversió prevista de 90 mili-
ons d’euros i l’objectiu d’estar 
acabada el 2022, contempla 
dos trams amb diferents ac-
tuacions, entre Vilafranca i 

en compte les propostes dels 
municipis a l’hora de tirar en-
davant el projecte.

Capellades Vilafranca, 2+1
Aquest tram, de 24 quilòme-
tres, registra menys vehicles 
que entre Capellades i Iguala-
da, uns 15.000 diaris i és per 
això que en aquest cas s’apos-
tarà per implementar un ter-
cer carril a la carretera, de 
manera que quedarà una sec-
ció 2+1. Segons el tram i les 
zones d’avançament, aquest 
tercer carril anirà en una di-
recció o en una altra. A més, 
els dos sentits de la circulació 
estaran separats per una bar-
rera física per evitar el risc de 
xoc frontal entre vehicles.

Igualada-Manresa, 
separació de fluxos
En el tram de 23 quilòmetres 
entre Igualada i Manresa, que 

és el que menys trànsit té de 
tot l’Eix Diagonal amb 9.500 
vehicles diaris, no està pre-
vista cap nova proposta. En 
aquesta secció de la carretera 
recentment es va executar la 
implantació d’una separació 
de fluxos que consisteix en 
una franja central de 40 cen-
tímentres de color vermell i 
amb ressaltats delimitada per 

La infraestructura ha experimentat un creixement acumulat del volum de vehicles d’un 35% des de la seva posada en funciona-
ment, amb percentatges anuals força per sobre de la mitjana a Catalunya

una línia blanca sonora a tots 
dos costats. Amb aquesta lí-
nia divisoria es vol reforçar 
la percepció per part del con-
ductor de la separació dels 
dos sentits de circulació.

Vilafranca-Vilanova, 
cap canvi
El tram entre Vilanova i la 
Geltrú i Vilafranca del Pene-
dès, on la via té una secció 
de dos carrils per sentit des 
de la inauguració de la infra-
estructura, té intensitats de 
trànsit d’uns 30.000 vehicles 
al dia, així que la seva funci-

onalitat és òptima. Per aquest 
motiu, en la presentació de la 
proposta de millora d’alguns 
trams de la C-15, no hi ha cap 
tram que l’afecti.

Valoració positiva dels 
alcaldes
Tant el conseller Calvet com 
l’alcalde d’Igualada i presi-
dent de la Diputació de Bar-

celona, Marc Castells, i l’al-
calde de Vilafranca i delegat 
de la vegueria del Penedès, 
Pere Regull, van destacar que 
es tracta d’un projecte ambi-
ciós que afavorirà no només 
els particular sinó també a 
totes les empreses de la zona.

Les obres tindran un 
cost de 90 milions 

d’euros i està previst 
que s’allarguin 

fins el 2022

Marc Castells va voler em-
fatitzar que “es tracta d’una 
aposta guanyadora, no només 
per les quatre comarques per 
on passa l’Eix Diagonal, sinó 
pel conjunt del país”.
Per la seva banda, Pere Re-
gull, va mostrar la seva sor-
presa pel gran ús que s’ha fet 
d’aquesta via i afegia que “ara, 
quan vinc a Igualada em tro-

bo molts vilafranquins i a Vi-
lafranca cada dia m’hi trobo 
més igualadins”.
Pel que fa als terminis de la 
proposta, el conseller Cal-
vet va informar que aquest 
octubre es presentarà el pro-
jecte a Informació Pública i 
es començaran a escoltar les 
propostes del territori amb 
la intenció de licitar i adju-
dicar les obres durant el 2019 
i començar-les el 2020. Si es 
compleixen tots els objectius 
previstos, les obres s’acabaran 
l’any 2022.
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Més de 200 estudi-
ants d’arreu del 
món han pres part 

al llarg de la passada setma-
na en aquesta competició 
universitària internacional, 
orientada a les enginyeries i 
que consta de tres tipus di-
ferents de desenvolupament 
tecnològic: la “Barcelona 
Smartmoto Challenge”, que 
consisteix en el desenvolupa-
ment de motos elèctriques de 
enduro; la “Formula Student 
Andorra”, on es construeixen 
cotxes tipus formula elèctric i 
de combustió; i , per últim, la 
“Barcelona Smartdron Cha-
llenge” on drons construïts i 
desenvolupats per joves engi-
nyers han de superar una sè-
rie de proves.
15 equips universitaris d’en-
ginyeria de deu països d’arreu 
del món han conviscut, tre-
ballant i perfeccionant vehi-
cles elèctrics i de combustió, 
per posar a prova el que són 
projectes acadèmics, motos i 
cotxes, dissenyats i constru-
ïts per ells mateixos. Després 
de tota la posada a punt i les 
verificacions tècniques, du-

rant el cap de setmana s’han 
fet proves obertes al públic, al 
circuit de motocròs i també 
al Parcmotor. Concretament, 
al Campus Motor Anoia s’hi 
han realitzat les activitats de 
presentació dels diferents 
projectes davant del Jurat i 
la part més teòrica d’aques-
ta competició, mentre que la 
part pràctica s’ha dut a terme 
a les instal·lacions del Parc-
motor de Castellolí. 
Dins dels diferents actes de 
la “South European Young 
Engineering Days , SE(y)ED” 
divendres es va realitzar, al 
concessionari AUDI Servisi-
mó Igualada, el sopar “Motor 
i Innovació”, que va comptar 
amb la presència dels orga-
nitzadors de les competicions 
universitàries i els capitans 
dels 15 equips participants. 
Campus Motor Anoia va or-
ganitzar aquesta recepció, 
amb el patrocini oficial d’Au-
di Servisimó i la col·laboració 
de Circuit Parcmotor, la UEA, 
i l’Ajuntament de Castellolí, 
amb la voluntat d’apropar al 
món empresarial la investiga-
ció i el desenvolupament de 
la mà dels equips universita-
ris que participen en aquests 

L’Anoia acull la 1a edició de la “South 
European Young Engineering Days”

projectes. Una aposta per la 
innovació en el món del mo-
tor, en la línia del treball que 
està portant a terme el Cam-
pus.  
El Conseller Delegat de Cam-
pus Motor Anoia, Joan Ser-
ra, ha destacat el fet que 250 
estudiants, procedents de 
països com França, Rússia, 
Polònia i  Alemanya hagin 
pres part d’aquesta iniciati-
va, interactuant amb gent de 
Catalunya, i a més, involu-
crant també la indústria del 
país. Serra ha tingut també 
paraules d’agraïment per tota 
la gent que ha fet possible la 
celebració d’aquesta 1a edició 
de la “South European Young 
Engineering Days”, a l’Anoia.
Per la seva part, el mentor del 
projecte, Emili Hernández, 
ha agraït a la comarca haver 
acceptat acollir aquesta com-
petició i s’ha mostrat opti-
mista de tornar a repetir l’any 
vinent. 
En el seu torn, el president 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), Blai Paco, ha 
remarcat que per al sector 
empresarial anoienc és un 
orgull poder acollir aquesta 
proposta al nostre territori, 
ja que encaixa molt bé amb 
la línia de treball de la UEA, 
que posa el coneixement com 
a un dels eixos centrals per a 
millorar el futur. Per a Paco, a 
més, “volem que s’identifiqui 
l’Anoia amb el món del motor 
i aquest ens posi al mapa”. 
Per últim, Francesc Pua, re-
presentant de Servisimó, ha 
assegurat que és un orgull per 
a la seva empresa acollir els 
equips participants en aques-
ta competició i ha mostrat tot 
el recolzament de Servisimó 
en tot allò que estigui relaci-
onat amb la tecnologia i els 
avenços en el món del motor. 

Foto de família de tots els participants al curs acompanyats de les autoritats. / FOTOS: JOAN GUASCH
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La font de tota sobirania 
-plenitud de llibertat i 
de responsabilitat- re-

sideix en l’interior de cada 
comunitat i cal que s’exerceixi 
des del seu àmbit propi. Des-
prés d’anys i panys de sentir 
allò que alguns repeteixen 
sovint “que volem ser quan 
siguem grans? -pregunta re-
tòrica que fa qui no té res a 
oferir-, ha arribat l’hora de 
consensuar una proposta no 
definitiva ans provisional, 
que ens permeti fer una de-
fensa oberta a la seva revisió, 
fruit del debat permanent..... 
Presentem col.lectivament, 
les al.legacions pertinents, i 
denunciem que no podem 
seguir amb la política de fer 
més autopistes que només 
ens utilitzen per passar. Per 
desenvolupar una economia 
sostenible cal una bona xarxa 
local que ens connectin a les 
autopistes existents.
És un objectiu estratègic con-
cretar el model d’infraestruc-
tures de comunicació i trans-
ports de l’àmbit de la Vegueria 
del Penedès, que no pot ser 
l’únic lloc de pas de totes les 
mercaderies de bona part de 
la península. La planificació, 
gestió i qualitat de les infra-

estructures han de tenir una 
visió global, si el que volem 
realment és millorar la capil-
laritat interior viària i ferrovi-
ària i potenciar l’accessibilitat 
externa del Penedès. Però la 
PVP no s’ha de pronunciar 
a l’hora d’aportar solucions 
concretes a un tema, sinó de 
descobrir i exposar els crite-
ris bàsics que hi ha darrere de 
cada actuació, de si encaixen 
o no en el model territorial 
que tenim present.
Sabem que conservar el patri-
moni natural i la biodiversitat 
ens aporta beneficis socials i 
econòmics. També el paisat-
ge vitivinícola del Penedès té 
un valor excepcional, però no 
vol dir únic, potser valdria la 
pena fer l’anàlisi comparativa, 

Les infraestructures de comunicació i 
transports del Penedès

per convertir-lo en un projec-
te de país. Fins que no consi-
derem i prenem consciència 
que és orientant el territori 
cap a la valoració ambiental 
plena no salvarem els valors 
que fan el nostre paisatge 
singular: logística, infraes-
tructures de transport, crei-
xement desproporcionat, ani-
quilen vinyes i medi natural. 
No hi ha més. Salvaguardar 
les vinyes del quart cinturó 
a Sant Llorenç i Sant Sadur-
ní i deixar construir el Logis 
a Banyeres i l’Arboç és ama-
gar el cap sota l’ala. Aturem 
el Quart Cinturó, aturem el 
LOGIS i construïm un model 
territorial a mida de les nos-
tres possibilitats, de la nostra 
cultura i del nostre entorn.

REDACCIÓ / LA VEU 

Xauxa és un barri 
d’Igualada amb més 
de 150 anys d’histò-

ria, i que antigament se l’ha-
via anomenat barri del Bas-
sot o de Sant Ignasi. El nom 
“Xauxa” li està atribuït per 
com són les seves festes, es-
bojarrades i transgressores, 
tradicionalment conegudes 
com les més antigues d’Igua-
lada. Enguany, el programa, 
com podreu comprovar, és 
més que engrescador.
Vine a gaudir de la festa or-
ganitzada per la gent de viu i 
treballa pel barri, però oberta 
a gent de tot arreu.
Xauxa és Xauxa, i per tant, la 
festa major del barri ha d’es-
tar a l’alçada de la tradició!

DIVENDRES 27
- 19:30 El Local d’Acció
Jam Session
- 21:00 Travessia Gomis
Pregó d’inici de Festa Major 
i tronada. A càrrec de l’alcal-
dessa del barri.
El tret de sortida de la Festa 
Major de Xauxa!
- 21:30 Plaça Catarineu
Sopar del Món. Vine a tastar 
els millors plats de les diver-
ses cultures presents al barri 
de Xauxa.
- Després de sopar...
Músiques del món i micro 
obert. A càrrec de diferents 
grups

- 00:00 Travessia Gomis
Nit de concerts amb “Mabel 

Flores” i “Jaharmony & the 
Soul Rebels”
- 03:00 Rec on Fire
La festa segueix al Rec on 
Fire. Fins que el cos aguanti!

DISSABTE 28
- 10:00 Local del barri
Torneig d’escacs. Apunta’t 
una estona abans de comen-
çar
- 17:00 Museu del Traginer
Visita guiada al Museu del 
Traginer. Vine a conèixer la 
joia del barri. Activitat gra-
tuïta.
- 18:30 Plaça Catarineu
Animació infantil amb el pa-
llasso Margaritu
- 19:00 La Cooperadora
Degustació de cervesa Els 
Minairons. Tast de cervesa 
artesana i visita a l’obrador.
Activitat gratuïta.
- 22:00 El Local del Barri
Sopar dels músics convidats 
al Rock&Troll
Menjar i beguda a preus po-
pulars.
- 23:30 Plaça Catarineu
Rock&Troll. Nit de concerts 
amb els grups: “ZZ Waldy’s”, 
“Kork” i “Black Star”
- 03:00 Rec on Fire
La festa segueix al Rec on Fire 
Fins que el cos aguanti!

DIUMENGE 29
- 12:30 Plaça Catarineu
Pleguem Veles. Tot fent un 
vermut de Fi de Festes

Apadrina els Gegants cente-
naris del barri. Exposició dels 
gegants centenaris de Xauxa.

Torna la Festa Major del 
barri de Xauxa

REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres 20 de juliol 
se celebrà a l’Audito-
ri de Barcelona l’acte 

oficial de les distincions a les 
millors notes de Catalunya a 
les darreres proves de la selec-
tivitat. Convocats per la con-
sellera d’Empresa i Coneixe-
ment, la igualadina Àngels 
Chacón, hi acudiren els 523 
alumnes de tota Catalunya 
que enguany havien superat 
les tan temudes proves amb 
un mínim de 9 sobre 10 (de 
la fase general). L’acte fou 
presidit pel Molt Honorable 
president de la Generalitat 
de Catalunya Joaquim Tor-
ra i Pla.
A la  Comarca de l’Anoia es 
concedí diploma a vuit alum-
nes. D’aquests,  sis de la ciutat 
d’Igualada. 

Segons les dades que conté la 
nota de premsa feta pública 
per la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca, es pot observar 
que hi ha diferències prou 
significatives de les dades de 
la nostra comarca en relació 
a les de Catalunya, al menys 
en dos aspectes del perfil 
dels estudiants guardonats. A 

l’Anoia, el percentatge de no-
ies i nois que han obtingut el 
reconeixment ha estat el ma-
teixs, mentre que a Catalunya 
ha estat superior (un 60,6%) 
en el cas de les noies. La di-
ferencia és molt més visible 
en el tipus de centre d’origen: 
amb les dades generals de Ca-
talunya, el 49,3% dels Distin-
gits per les PAU provenen de 
centres públics i, en canvi, a 
la nostra comarca, el 87,5 % 
(set dels vuit alumnes guar-
donats).
La nota més alta de l’Ano-
ia, l’obtingué Sofia Oliva 
Sabater, alumna de l’Insti-
tut Joan Mercader, amb un 
9’4. La Sofia, després d’ha-
ver cursat el Batxillerat Hu-
manístic al centre igualadí, 
estudiarà la doble llicencia-
tura de Filologia Clàssica i 
Anglesa a la UAB. 

Una alumna del Joan Mercader, millor 
nota de l’Anoia a les PAU

REDACCIÓ / LA VEU 

El Comitè de vaga de 
Grafopack, amb la re-
presentació sindical de 

CCOO, va arribar a un acord 
amb l’empresa que va perme-
tre desconvocar la vaga pre-
vista per aquesta setmana.
L’empresa va imposar al gener 
de 2018 una bossa d’hores 
que el conjunt de la plantilla 
ha anat acumulant durant tot 
aquest període. El conflicte 
que ha portat a la vaga és com 
s’havien de justificar aquestes 
hores a partir d’ara.
L’acord contempla que durant 

4 dies a la setmana es podrà 
fer una ampliació de jornada 
de 3 hores (de 7 a 10 h en el 
torn de matí i de 16 a 19 h 
en el torn de tarda), compen-
sant 2 hores cada 8 hores. La 
compensació dels dissabtes 
serà voluntària.
L’empresa Grafopack, del 
sector de gràfiques, té una 
plantilla de 129 treballadores 
i treballadors, i està ubicada 
al municipi d’Òdena.
Amb aquest acord es dona 
per tancat el conflicte, gene-
rat per la imposició unilate-
ral de l’empresa al gener de 
2018.

Desconvocada la vaga de 
Grafopack
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REDACCIÓ / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, ha sig-

nat aquest dilluns amb el se-
gon tinent d’alcalde d’Igua-
lada, Jordi Pont, un crèdit 
de 5.283.969,64 €, dels quals 
140.474,6 € subvencionats.
Gràcies al conveni signat 
entre la Diputació de Bar-
celona i el Banc de Sabadell, 
els ajuntaments poden ob-
tenir una línia de préstecs 
per a inversions a un tipus 
d’interès preferencial. Al 
llarg de tot l’any passat, la 
Diputació de Barcelona va 
signar crèdits per valor de 
158.437.879,02 euros, dels 
quals 6.419.531,55 euros es-
taven subvencionats per la 
pròpia corporació.
L’any 2016 es va firmar 
l’acord entre la Diputació de 
Barcelona i Banc Sabadell 
que permet impulsar el Pro-
grama de Crèdit Local, fruit 

del procés de selecció d’enti-
tats realitzat durant el mateix 
any. El Programa permet als 
ajuntaments i entitats mu-
nicipals descentralitzades 
reduir els costos financers 
dels préstecs dels municipis 
destinats a noves inversions. 
Així, les entitats locals també 
poden acollir-se a operaci-
ons de préstecs a llarg termi-
ni, a actuacions relacionades 

La Diputació signa un crèdit amb 
l’Ajuntament d’Igualada per més de 
5,28 milions d’euros

amb millores a la tresoreria i 
a línies de préstecs pont per 
a inversions finançades amb 
subvencions.
A l’acte de signatura dels 
préstecs també ha assistit el 
director de la Direcció d’Ad-
ministracions Públiques de 
Banc Sabadell, Xavier Gar-
cia. En total, aquest dilluns 
s’han signat crèdits per més 
de 23 milions d’euros.

REDACCIÓ / LA VEU 

A lain Afflelou Iguala-
da repeteix, per ter-
cer any consecutiu, 

la seva col·laboració amb 
ACAPS Anoia (Federació 
d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí). 
Una associació solidària per 
mitjà de la qual han ofert 
als onze menors procedents 
de campaments de refugiats 
sahrauís l’atenció òptica que 
necessitaven.
A l’òptica d’Igualada que 
lidera el franquiciat Car-
les Cuñado estan entusias-
mats amb tornar a oferir el 
seu servei en salut visual a 
aquests petits que aquest any 
han arribat a la seva localitat 
procedents de la població de 
Mahbes, a la regió de Smara.
L’acolliment de nens sahrauís 
a la ciutat es duu a terme des 
de fa ara 23 anys amb l’objec-
tiu d’allunyar els menors del 

difícil context en què viuen 
i de la gran duresa del cli-
ma del seu territori durant 
el període estival. Però no 
va ser fins fa tres anys que 
va començar la col·laboració 
d’Alain Afflelou amb aquesta 
organització. Com cada es-
tiu, als nens se’ls ha fet una 
revisió visual completa per 
comprovar-ne la graduació i 
detectar possibles patologies 
de còrnia, cristal·lí i llàgrima. 
Als que ho han necessitat, 
l’òptica els ha proporcionat 
ulleres de manera totalment 
gratuïta, i, a més, a tots els 
nens revisats els han regalat 
unes ulleres de sol per evitar 
el patiment de pterigi o de 
problemes al cristal·lí.
Segons els experts òptics, i 
després de la feina duta a ter-
me aquests últims tres anys, 
almenys un 30% dels nens 
derivats necessiten correcció 
visual.

AlainAfflelou i ACAPS 
Anoia col·laboren en 
l’atenció als nens sahrauís

Del  3 al 7 d’agost de 2018

Música, balls, concerts ... 
aquest estiu no cal anar més lluny

Trobareu detalls del programa a www.lallacuna.cat

Com ja és tradicional els balls i elements festius 
del poble, el Drac, el Ball de Diables, la Mulassa, 
el Ball de Bastons, els Gegants i els Grallers i 
Les Majorets, són protagonistes de la Festa Major
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Jorba viu aquest cap de 
setmana una nova edi-
ció de la seva festa gran. 

Es tracta d’un programa ben 
farcit, pensat per a tots i en-
tre tots, grans i xics. Perquè 
tothom tingui el seu espai i el 
seu moment. I està fet amb el 
màxim d’esforç i il·lusió.

DIVENDRES 27
- a 2/4 de 8 de la tarda, des de 
davant de l’Ajuntament
Pujada al Castell
- a 3/4 de 8 de la tarda, 
al castell
Inici de la primera visita 
guiada “Història del castell 
de Jorba”.
- a 3/4 de 9 del vespre
Baixada del castell amenit-
zada pel grup de percussió 
Deuteuriums.
- a 2/4 de 10 del vespre, 
al pati de l’escola
Sopar: pa amb tomàquet i 
pernil
- a 3/4 de 12 de la nit al pati 
de l’escola
Animació amb Els Protons
- a 2/4 d’1 de la matinada al 
pati de l’escola
Guerau Rock 2018 amb La 
Banda del Drac.
- a les 3 de la matinada al 

camp de futbol
Discoteca mòbil amb Dj 
Roca.

DISSABTE 28
- a les 9 del matí al  Cafè de 
Jorba
XXVIII Campionat de Truc
- a 2/4 de 6 de la tarda al pati 
de l’escola
Festa Holi i Festa de l’Escu-
ma. En acabar, xocolatada
- a les 11 de la nit, al pati de 
l’escola
Ball de gala amb el grup 
Axis.
- a les 2 de la matinada al pati 
de l’escola
Discoteca mòbil amb Dj 
Roca.

DIUMENGE 29
- De 2/4 de 12 a 2 del migdia 
al carrer major
Fira de productes artesa-
nals
- a 2/4 de 12 del migdia a les 
voltes del carrer Major
Jocs gegants infantils.
- a 2/4 de 12 del matí a la pla-
ça de Cal Bordis
XIII Concurs de truites
- a partir de les 12 del mig-
dia, al carrer Major
Passejada amb ponis
- a partir de la 1 del migdia, a 
la plaça del Cal Bordis

Jorba viu la seva Festa Major aquest cap de setmana

Vermut de Festa Major
- de 5 a 8 de la tarda al pati 
de l’escola
Inflables aquàtics
- a les 9 del vespre al pati de 
l’escola
Concert de Festa Major amb 
la Banda Simfònica d’Igualada

DILLUNS 30
- a les 7 de la tarda al camp 
de futbol
Partit de futbol. 
Solters-casats.

MONTBUI / LA VEU 

Ni la pluja va poder 
espantar els joves 
montbuiencs i arri-

bats de diferents punts de la 
comarca de l’Anoia que di-
vendres a la mitjanit es con-
centraven a la Plaça La Vi-
nícola per posar punt i final 
a la Setmana de la Joventut 
amb les cançons i l’animació 
del grup vilanoví “La Séptima 
Trastada”, conjunt que va toca 
els seus temes amb el carac-
terístic estil “rumba-fussion” 
que va ser molt aplaudit per 
un públic molt entusiasta 
i participatiu. Cal destacar 
l’energia i dinamisme de tot 
el concert, seguit en tot mo-
ment per diversos centenars 
de joves, amb gran ambient i 
sense incidències. El concert 
de “La Séptima Trastada” ja es 
pot valorar, sens dubte, com 
un dels millors recitals musi-
cals de grups per a joves rea-

litzats durant els últims anys 
a Montbui.

I també, “Festa Holi”
Unes hores abans del concert, 
el darrer dia de la “Setmana 
de la Joventut” va comple-
tar-se amb una “Festa Holi” 

que es va dur a terme als jar-
dins de l’Ajuntament i que va 
quedar un pèl condicionada 
per la meteorologia. Els més 
menuts, especialment, van 
poder gaudir de valent amb 
les bosses de pols de diferents 
colors.  

Un exitós i participat concert de “La séptima trastada”, el millor 
colofó a una intensa i lluïda Setmana de la joventut

 
Finalitza una Setmana de la 
Joventut amb una molt bona 
valoració
La Setmana de la Joventut 
d’enguany finalitza amb xifres 
d’assistència a activitats lúdi-
ques molt positives, sobresor-

tint el Concert de la “Séptima 
Trastada”, l’excursió-sortida a 
Illa Fantasia, l’èxit de públic 
a les sessions de Cinema a la 
Fresca i activitats plenament 
consolidades com el Down-
hill o la mateixa Nit de Bi-
vac-acampada.  
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Al Nucli Antic la Festa 
Major, organitzada per 
l’AAVV La Margarida, 

amb el suport de les entitats del 
poble i el recolzament de l’Ajun-
tament va incloure dos caps de 
setmana d’activitats. Com és 
costum, es van fer els tradicio-
nals campionats de bitlles, el de 
petanca infantil i el de dòmino 
femení. L’exposició d’enguany 
ha estat commemorativa dels 
“35 anys del Drac i Diables de 
Santa Margarida de Montbui”. 
No hi van faltar ni el tradicional 
concert de Festa Major amb la 
Coral Si Fa Sol (enguany amb 
el recolzament musical de “La 
Guingueta”). També es va rea-
litzar una botifarrada popular, 
un taller de capgrossos infantil, 
i una representació teatral amb 
taquilla inversa de l’obra “Auro-
ra De Gollada”, a càrrec del grup 
“Males Companyies”.
Alguns dels plats forts de la Fes-
ta Major del Nucli Antic van 
arribar el dijous dia 19 amb la 
Cercavila amb el Drac i Diables 
de Montbui, el pregó de Festa 
Major, el sopar a l’Ateneu i l’ac-
tuació dels músics Ual·la !
L’endemà dia 20 de juliol, dia de 
la patrona de Santa Margarida, 
es va realitzar el tradicional ofici 
de Santa Margarida a l’església, 
es va inaugurar una exposició 
dels Altars, es va organitzar el 
vermut a l’Ateneu i el tradicio-
nal sopar a la Plaça Major previ 
al Correfoc, una de les propos-

tes “clàssiques” i més participa-
des de la Festa Major al Nucli 
Antic montbuienc. 
Un concert per als més joves i 
més gresca fins a la matinada 
van donar pas al dissabte.
L’Arengadada popular i el con-
cert espectacle amb el grup 
“Ruc’n Roll” van ser l’acte més 
destacat del dissabte 21. Com 
sempre, amb una Plaça Major 
plena de gom a gom.
I el diumenge 22 de juliol va 

Festa gran al nucli antic de Montbui

començar amb una de les 
novetats d’aquesta edició, la 
“Holy-Party” a la Plaça Ma-
jor, tot un espectacle de color 
que va fer les delícies dels més 
menuts; i va finalitzar amb 
un concert del grup de “pop 
rural” “Ventendins”, que van 
mostrar el seu innovador re-
pertori carregat d’essència mu-
sical de la terra en un acte que 
va acompanyar el típic Rom 
Cremat, com marca la tradició.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcalde accidental Fran-
cisco Palacios i Ramon 
Felip, president de l’Asso-

ciació Polígons dels Plans han 
signat un nou conveni de col·la-
boració per renovar el compro-
mís de dinamització dels polí-
gons d’activitat econòmica.
En el marc d’aquest conveni, 
l’ajuntament vilanoví cedeix 
l’ús d’un espai al Centre d’In-
novació Anoia per facilitar la 
tasca de l’entitat i, des de l’àrea 
de Promoció Econòmica també 
es dona suport tècnic. Així ma-
teix, l’Ajuntament ha concedit a 
l’entitat una subvenció de 3.000 
€ per tirar endavant iniciatives i 
activitats per a l’impuls dels po-
lígons i la seva dinamització.
L’Associació d’empreses i propi-
etaris dels Polígons dels Plans 
s’ha compromès en portar a 
terme actuacions que permetin 
promoure i impulsar el polígon 
industrial amb la finalitat d’in-

centivar la instal·lació de no-
ves empreses. En aquest sentit, 
l’Associació té previst mante-
nir la campanya informativa i 
de senyalització dels polígons, 
aquest any amb el lema “El va-
lor de la cooperació” amb la que 
retolaran els tòtems que  es tro-
ben a les entrades dels Polígons 
dels Plans. També està previst 
treballar una nova estratègia 
empresarial de “simbiosi al ter-
ritori” que consisteix en unir 
diverses industries i entitats 
per tal de maximitzar l’ús dels 
recursos i aprendre a aprofitar 
sinergies amb altres empreses 
tot disminuint els costos i aug-
mentant la competitivitat. 
L’Associació Polígons dels Plans 
també col·labora estretament 
amb l’àrea de Promoció Econò-
mica en l’organització de jorna-
des i en la informació i difusió 
de campanyes municipals refe-
rents a les línies de subvencions, 
finançament i també a les ofer-
tes formatives. 

Compromís per 
dinamitzar els polígons 
d’activitat econòmica

En compliment d’allò que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administra-
cions Públiques.

Es fa públic que.

El ple de la Corporació en sessió de data 4 d’abril de 2018, va aprovar 
l’aprovació inicial del projecte de parcel·lació anomenat “Projecte de 
reparcel·lació PAU-1 Accés Nord de Porquerisses i urbanització annex 
al projecte” i la liquidació provisional que consta al projecte.

Sotmetre’l a informació pública per un termini d’un mes, de confor-
mitat amb l’article 85.4 del TRLUC, mitjançat anunci al Butlletí o�cial 
de la província, en un dels diaris de més divulgació, a la pàgina web 
argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de poder plantejar les al·lega-
cions que hom consideri adients, això com també sonar tràmit als 
propietaris afectats mitjançant comunicació personalitzada per a 
que manifestin el que tinguin per convenient en defensa dels seus 
legítims  drets o interessos.

Determinat que, si durant el període d’exposició pública no s’hi 
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’acord inicial 
que ara s’aprova provisionalment, s’entendrà aprovat de�nitivament 
sens necessitat de cap tràmit ulterior.

Argençola a 10 de juliol de 2018.

Joan Sola Miret
Regidor d’Obres i Urbanisme.

ANUNCI
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Com és costum, el darrer cap 
de setmana de juliol arriba la 
Festa Major del Saió i el Coll 
del Guix, nuclis disseminats 
de Montbui que organitzen la 
seva festa sota organització de 
l’AAVV El Saió-Coll del Guix 
i Associació d’Amics Santa 
Anna del Saió. Les activitats 
s’organitzaran a l’esplanada 
propera a l’ermita de Santa 
Anna.
Els actes començaran dissabte 
a partir de les set de la tarda 
amb un Concurs de Bitlles Ca-
talanes. Hi haurà premis per 
als dos primers classificats a 
la categoria infantil i adults. I 
també hi haurà sorpreses per a 
tots els participants menors de 
14 anys. L’activitat té el suport 
del Club de Bitlles Igualada.
A partir de les vuit del vespre 
s’organitzaran jocs per a la 
mainada, i a dos quarts de nou 
tindrà lloc la presentació del 
recull de relats curts “La força 
de les paraules”, de l’escriptora 
moianenca Miracle Sala, obra 
guanyadora del del segon Pre-
mi de Narrativa “Món Rural”.
A les nou de la nit donarà inici 
el tradicional “Sopar al rostoll”, 
un punt de trobada per a totes 
les persones que viuen, són 
originaris o estimen els nuclis 
del Saió i el Coll del Guix. A 
les postres del sopar, pels volts 
de les 10 de la nit, començarà 
l’espectacle de màgia i humor 
“Buenísimo”, a càrrec del jove 
il·lusionista David El Magow. I 
finalitzarà la jornadaq festiva a 
partir de les onze de la nit, amb 
l’actuació musical de la jove 
cantant montbuienca Adriana 
Muntané qui, acompanyada 
de la seva guitarra, versionarà 
cançons de diversos estils com 
pop, rock i country.
L’endemà diumenge a partir 
de dos quarts de 12 del matí 
tindrà lloc un concert de cor-
da, el qual anirà a càrrec dels 
professors de l’Aula Orques-
tra de Montbui, com a activi-
tat prèvia a la missa solemne 
que es farà, a partir de les 12, 
a l’ermita de Santa Anna, i que 
comptarà amb la participació 
de l’Aula Orquestra de Mont-
bui.
Finalitzarà la Festa Major del 
Saió i el Coll del Guix amb 
un vermut popular i el recital 
acústic a càrrec del guitarrista 
i cantant Peter Coates, versio-
nant cançons de Beatles, Que-
en, Bob Dylan, etc.  

El Coll del Guix 
i el Saió, de Festa 
Major

MONTBUI / LA VEU 

Montbui ha finalit-
zat una nova Festa 
Major. Serà recor-

dada com la festa del concert 
de David Civera, també per 
uns espectacularment inten-
sos focs artificials i, d’igual 
manera, per la gentada que va 
omplir el Boulevard dissabte 
al matí en una jornada d’ani-
mació i comerç de proximitat 
(Fora Estocs !) realitzada amb 
el suport d’una desena de co-
merciants de la UEM. També 
va ser una Festa Major que 
va tenir pluja durant la gala 
de proclamació de la Pubilla 
i les Dames d’Honor i que va 
tornar bategar des de l’espai 
de “Casetes de Nit”, on petits 
i grans van poder recuperar 
energies entre activitat i visita 
a les atraccions dels firaires. 
Tampoc no hi van faltar la 
cercavila, les tradicionals ac-
tivitats esportives i les gastro-
nòmiques.

David Civera omple el Bou-
levard
Sense ser un veterà en això de 
la música David Civera (no-
més té 39 anys) va demostrar 
a Montbui que disposa d’un 
repertori de temes ben ampli 
i potent, intergeneracional. El 
cantant de Terol, a la vegada, 
té una capacitat per convertir 
en melòdic i tranquil quelcom 
que podria ser vibrant i àgil, 
i viceversa. A Montbui David 
Civera va trobar-se un públic 
completament fidel i coneixe-
dor de les cançons. Durant el 
concert, de gairebé 90 minuts, 
van anar sonant temes com 
“Dile que la quiero”, “Que la 
detengan” o “Bye bye”, entre 
moltes d’altres cançons, algu-
nes més actuals i on l’artista 
mostra un canvi cap a estils 
musicals menys dinàmics. Va 
ser un concert plenament fa-
miliar. I, sense arribar a l’apo-
teosi d’altres concerts viscuts 
al municipi, sí va ser un dels 
més participats, omplint pràc-
ticament el Boulevard des del 
Bou fins a l’escenari. En total, 
prop de 5.000 persones que 
formaven una marea humana 
de dimensions considerables. 
El concert de Civera va ser la 
penúltima activitat, però la 
més participada, d’una Festa 
Major que va finalitzar amb 
un espectacular Castell de 
Focs Artificials, activitat recu-
perada a l’edició de 2017 i que 
enguany va tornar a fer les de-
lícies de grans i petits.

Una tempesta pels volts de 
les 10 del vespre de divendres 
va condicionar l’acte de pro-
clamació de la Pubilla i les 
Dames d’Honor, el qual es va 
poder realitzar tal i com esta-
va previst. Amb la presència 
de l’Alcalde Teo Romero i la 
regidora de Cultura Montse 
Carricondo a l’escenari es va 
conèixer el nom de la Pubilla 
i les Dames d’Honor entrants. 
La nova Pubilla és Inma Espi-
nar Méndez; la primera Dama 
d’Honor Meritxell Cots Mo-
reno i la segona Dama d’Ho-
nor Anaís Holgado Ramos. 
Com marca el protocol es va 
fer el corresponent intercanvi 
de bandes i del lliurament de 
rams i obsequis.

Comerç, activitats per a tota 
la família i bona música
El dissabte 21 tota l’activitat 
es va concentrar al Boulevard, 
especialment en dos trams: 
davant l’Ajuntament (zona 
d’inflables aquàtics per a la 
mainada) i en el tram de Bou-
levard comprès entre el Bou 
i la Plaça Patrocinio Sevilla 
(amb paradetes de comerços, 
entitats, i jocs per a la maina-
da com scalextric, mini-golf, 
mini-karts, etc). Precisament 
en aquesta segona zona es 
van concentrar els comerços 
de la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM) que prenien 
part a la iniciativa comercial 
“Fora Estocs”, i que va om-
plir de visitants i animació el 
Boulevard. També durant el 
matí cal destacar l’actuació de 
la xaranga matinal “Ho peta”, 
que va animar les compres i la 
jornada d’animació infantil.
A les 12 del migdia va co-
mençar un espectacle d’ani-
mació infantil amb els perso-
natges de “Los increïbles” i a 
partir de dos quarts de dues 
de la tarda es va fer el lliura-
ment de premis del concurs 
de “Montaditos”. En aquesta 
ocasió el primer premi, dotat 
amb 80 euros i trofeu va ser 
per a Gemma Cáceres; el se-
gon guardó, amb un premi de 
40 euros i trofeu va ser per 
a Sira Garcia; mentre que el 
tercer guardó, dotat amb 20 
euros, va ser per a Cristina 
Garrancho.
A dos quarts de vuit del ves-
pre va començar la Cercavila 
de Festa Major, amb la imat-
geria festival del Nucli Urbà 
i l’animació molt potent dels 
grups “Protons” i “Fills de la 
flama”, que amb els seus rit-
mes de percussió van acom-

Montbui va viure una intensa Festa Major

panyar tota la desfilada des de 
l’Ajuntament, fins a la roton-
da de l’Olivera (inici del Nucli 
Urbà) i retornant fins al Bou 
on cada grup va fer diferents 
balls rítmics.
Va finalitzar la jornada de dis-
sabte, com és costum, el Ball 
de Nit a la Plaça de l’Ajunta-
ment, amb l’orquestra “Aqua-
rama”.
Durant el dissabte a la tar-
da-nit va començar l’acti-
vitat de “Casetes de Nit” a 
MontMercat, on centenars 
de persones van aprofitar per 
recuperar energies amb els 
entrepans i begudes prepa-
rats per a l’ocasió. Igualment, 
la festa es va allargar fins a la 
matinada, amb música de DJ.

 El diumenge 22, darrera jor-
nada d’activitats festives pro-
gramades, va començar amb 
una “MasterClass” de ball de 
gairebé 90 minuts, dirigida 
per Eva Copoví a l’escenari 
ubicat davant l’Ajuntament. 
Tot seguit es van organitzar 
tallers infantils i la tradicional 
“Festa de l’escuma” en el ma-
teix espai.
Ja a la tarda, més “Casetes de 
Nit” amb animació musical a 
MontMercat. A partir de les 
sis de la tarda es va celebrar 
una Marató de “Country” al 
Boulevard, organitzada per 
“Country Montbui”, just abans 
del concert final de David Ci-
vera i dels focs de tancament 
de la Festa Major 2018.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una quarantena de nens 
i nenes, d’entre 3 i 10 
anys, han participat, 

del 25 de juny al 20 de juliol a 
la Piscina Municipal de la Pobla 
de Claramunt, als cursets de na-
tació. L’activitat la va organitzar 
la regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament i l’últim dia, el divendres 
a la tarda, es va fer la final en 
què es van lliurar els diplomes i 
les medalles als participants.
Primer, la quitxalla va fer una 
demostració del què havia 
après. Els joves nedadors esta-
ven dividits en tres grups, se-
gons el nivell. El primer grup, 
de 3 i 4 anys, va fer mitja piscina 
de cara sols o amb xurro i mitja 
d’esquena amb xurro. El segon, 

de 4 a 7 anys, va fer una piscina 
de crol i una d’esquena (els més 
petits amb xurro). I el tercer, de 
8 a 10 anys, va fer una piscina 
de crol, una d’esquena i una de 
braça.
Tot seguit, es va fer el lliurament 
de diplomes i de medalles, que 
va anar a càrrec de l’alcalde, 

Una quarantena de nens i nenes 
participen als cursets de natació

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Unes 200 persones van 
gaudir, el dissabte 21 
de juliol a la nit, de la 

festa de Sant Jaume, al barri de 
les Cases Noves, de la Pobla de 
Claramunt. L’activitat, que va 
arribar a la vint-i-sisena edició, 
la va organitzar l’Associació de 
Veïns amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i va tenir lloc al 
carrer de Pare Anton Soteras, 
decorat amb tires de color de 
groc. Quan faltava poc per 2/4 
de 10 del vespre, la gent va co-
mençar a arribar i a seure per 
sopar. L’àpat va consistir en 
pebrots del piquillo farcits de 
bacallà amb salsa de marisc i 
saltat de verdures o timbal de 
pop, gambes, cranc i verdure-
tes amb vinagreta de Módena, 
de primer; rodó de cuixa de xai 
amb salsa de fruita seca i xam-
pinyons o suprema de lluç amb 
salsa de gambes i juliana de ver-
dures gratinades amb formatge, 
de segon, i tulipa amb gelat de 
vainilla i préssec amb almívar a 
la salsa de caramel, de postres. 
També hi va haver menú in-

fantil. El menjar el va servir el 
càtering Miq Mac, de Balaguer.
A l’hora del cafè, va actuar el 
duet Pinyols, d’Igualada, que 
va oferir un repertori de mú-
sica catalana, amb peces tan 
conegudes com Boig per tu, de 
Sau. Tot seguit, va començar el 
ball amb el grup A Vives Veus. 
A la mitja part, cap a la 1 de la 
matinada, es va fer el tradicio-
nal sorteig de regals, cedits per 
empreses i establiments locals, 
l’Ajuntament i l’entitat orga-
nitzadora. Es van sortejar més 
d’una quarantena de regals, en-
tre els quals hi havia, espatlles 
de pernil, una caixa de gambes, 

Participada festa de Sant Jaume, 
al barri de les Cases Noves

plantes, ventiladors o un televi-
sor. Un cop fet el sorteig, es va 
repartir coca i moscatell per a 
tots els assistents.
Després va continuar el ball. 
Grans i petits van sortir a la pis-
ta per ballar els ritmes actuals i 
de fa anys que van interpretar 
A Vives Veus. La gresca es va 
acabar passades les 3 de la ma-
tinada. La festa va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Santi 
Broch, i de diversos regidors 
del Consistori. Aquesta activitat 
és possible gràcies a la feina, la 
dedicació i la il·lusió d’un grup 
de veïns del barri que la tiren 
endavant.

ÒDENA / LA VEU 

La Festa va començar el 
dissabte al vespre amb 
un sopar de germanor 

on el veïnat i coneguts es van 
aplegar a l’aire lliure. Van ser 
un total de 125 persones de 
totes les edats que van acon-
seguir un ambient acollidor. 
A continuació hi va haver 
l’actuació del grup Som-hi 
Band, que és la formació en-
carregada de posar la música 
en les darreres edicions de la 
festa. En el transcurs de la nit 
es va fer el sorteig d’un pernil 
i d’una panera. El primer dia 
de festa va finalitzar entrada 
la matinada per a retrobar-se 
els veïns i veïnes al migdia 
del diumenge per a fer el tí-
pic vermut. I ja, a partir de 
les 7 de la tarda del diumenge 

15 de juliol, persones de dife-
rents punts del municipi ode-
nenc i de diferents punts de 
Catalunya van venir a gaudir 
de les peces musicals que van 
anar a càrrec del Grup d’Ha-
vaneres l’Espingari. Durant la 
mitja part també hi va haver 
el típic rom cremat i després 
de la cantada d’havaneres 
una xocolatada, també per a 
tothom; moment que va ser-
vir per a fer la valoració de 
la festa, que tal i com diu el 
president de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
la Guixera, Antoni Planell 
Torrelladorna “estem satis-
fets de com ha anat tot, i de 
l’ambient humil i acollidor 
que hi acaba havent al llarg 
dels dos dies de la festa, que 
ha anat acompanyada d’un 
molt bon temps”.

El carrer de la Guixera va 
viure la seva festa

Santi Broch, i del regidor d’Es-
ports, Juan Carlos Pérez.  Tam-
bé es va obsequiar la quitxalla 
amb una bossa de patates i un 
suc, obsequi de l’Ajuntament i 
del bar de la piscina. En aquesta 
edició, els monitors dels cursets 
van ser: Adrià López, Kenneth 
Casado i Elisenda Rabell. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Del 25 de Juliol al 2 de Setembre
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CAPELLADES / LA VEU 

El 18 de juny, ara fa un 
mes, Capellades va 
començar el servei de 

recollida de residus Porta a 
Porta.
Aquest sistema s’ha imple-
mentat amb l’objectiu d’aug-
mentar els nivells de reciclat-
ge, que eren molt baixos.
De moment, en un mes, s’ha 
incrementat fins al 80% la 
recollida selectiva de residus, 
gràcies a la col·laboració de 
tots els veïns i veïnes. Cada 
dia, davant cada porta de 
cada casa, es recull un resi-
du diferent. Dilluns, dijous 
i dissabte es el torn de l’or-
gànica; els dimarts són per 
al paper; dijous i diumenge 
toca envasos i els divendres, 
de manera alterna, un cop 
resta i l’altre vidre.
D’una banda, en aquestes 
setmanes, s’ha retirat tots els 
contenidors que hi havia fins 
ara, deixant lliure més places 
d’aparcament. D’altra banda, 
en casos excepcionals, s’ha 
habilitat, de forma extraordi-
nària, algunes places expres-
sament per a cubells a la via 
davant els blocs que, donada 
la seva situació, així ho re-
querien. 
Des de l’Ajuntament de Cape-

llades s’ha creat una comissió 
formada per tots els grups 
polítics per fer el seguiment 
d’aquest nou sistema i treba-
llar en alguns dels aspectes 
que, a l’hora de la pràctica, es 
podrien millorar.
Tots els dubtes i qüestions re-
lacionats amb el Porta a Porta 
es poden resoldre a l’Oficina 
d’Atenció al Públic, al nú-
mero 2 del carrer del Portal. 
Obre els dimarts al matí de 
10 a 15 hores, i els divendres 
a la tarda de 16 a 19 hores. 
També es pot resoldre dubtes 
per telèfon, al 689.714.713 i 
per correu electrònic a info@
anoiaverda.cat. A l’Oficina 
d’Atenció al Públic es poden 
recollir les bosses composta-

Els nivells de reciclatge han augmentat 
amb la recollida port a porta

bles per a les restes orgàni-
ques.
La Deixalleria Mòbil ve a Ca-
pellades la primera i la terce-
ra setmana de cada mes, di-
lluns a la tarda i dimarts tot 
el dia. De moment s’instal·la 
només al Passeig, cantonada 
amb carrer d’Oló, a l’espera 
d’ubicar-la, alternadament, 
en aquest emplaçament i en 
un altre situat a un altre ex-
trem de la vila.
Des de l’equip de govern es fa 
una valoració positiva de com 
els capelladins i capelladines 
s’han adaptat a aquest nou 
sistema que gràcies a l’esforç 
de tothom està aconseguint 
incrementar el reciclatge a 
Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

Quan s’acaba el curs 
també és el moment 
de fer valoració de 

l’activitat que s’ha dut a ter-
me des del Pla Educatiu 
d’Entorn (PEE).
Una de les coses que més 
s’ha destacat aquest any és la 
incorporació de la Torre de 
Claramunt dins el PEE, que 
ha començat a treballar en 
aquest curs. 
La reunió de la Comissió de 
treball del PEE ha valorat 
les diferents activitats que 
es proposen i que han tingut 
molt bona acollida. N’hi ha 
algunes que ja es duen a ter-
me des de fa anys, com ara 
els tallers de suport escolar 
–tant des del racó de l’es-
tudiant, l’espai d’estudi o el 
taller de suport a la Divina 
Pastora- o diverses activi-
tats esportives com els Patis 
Oberts, amb molt seguiment 
per part dels alumnes. Però 
en aquest curs s’ha estrenat 
algunes novetats. Una de les 
més destacades ha estat el 
Consell d’Infants, que tre-
ballarà amb els nens i nenes 
de les dues escoles als cursos 
de cinquè i sisè, com un es-
pai de debat i propostes so-
bre la vila.
Aquest curs s’ha seguit po-
tenciant les beques per a 
activitats extraescolars es-
portives, amb l’objectiu que 
la manca de recursos econò-
mics no sigui un fre per a les 
famílies.

També a nivell esportiu s’ha 
repetit l’edició de la Festa del 
Joc i l’Esport, que s’està con-
solidant dins el calendari ca-
pelladí.
L’any passat també es va ini-
ciar a secundària l’assignatu-
ra de servei comunitària, que 
ha comptat amb el suport del 
PEE a l’hora de cercar els es-
pais on els estudiants poden 
fer les seves hores de servei a 
la comunitat.
Aquest any s’ha treballat 
amb les famílies un nou re-
curs –amb xerrades i materi-
al específic- per a ajudar en 
l’orientació a l’hora d’escollir 
els itineraris de formació en 
acabar l’ESO. 
Molt aviat s’assolirà un altre 
dels objectius d’aquest curs: 
la creació d’un logotip iden-
tificatiu del PEE i la publi-
cació en pàgina web de les 
activitats que es fan habitu-
alment des del PEE.
Tal com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“l’eina PEE és un gran valor 
a Capellades. Està plenament 
consolidat i gràcies a aquest 
paraigües es pot treballar 
de manera coordinada entre 
tots les persones implicades 
en el món educatiu a Cape-
llades. Hi ha propostes de 
curs sencers i també iniciati-
ves puntuals com el taller de 
robòtica d’aquest juliol”. 
El mes de setembre el curs es 
reprendrà amb les activitats 
habituals i algunes novetats 
que s’aniran explicant de ma-
nera paulatina.

Valoració positiva del Pla 
Educatiu Entorn

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres al vespre es 
farà la tercera i darrera edi-
ció de la Piscina Nocturna, 
coincidint amb el Torneig de 
Frontó per parelles.
Com és habitual la Piscina 
Nocturna començarà a les 
vuit del vespre i permet el 
bany lliure fins la mitja nit. 
Tota la vetllada hi haurà ser-
vei de bar.
El Torneig de Frontó comen-
ça el divendres a les 7 de la 

tarda. Les inscripcions es po-
den fer fins al dia 25 de juliol. 
Val 15 euros per jugador que 
inclouen la inscripció, 3 pilo-
tes, servei d’aigua, bany lliure 
a la Piscina i els premis per 
als guanyadors.
La competició és per parelles 
i cal tenir un mínim de 16 
anys. S’ha de portar la butlle-
ta a la Piscina Blava.
Aquesta és una competició 
que té sempre molt bona aco-
llida i on hi participen moltes 
persones.

Darrera edició de la 
piscina nocturna i 
torneig de frontó

CAPELLADES / LA VEU 

Més de 250 perso-
nes han participat 
aquest cap de set-

mana en una nova edició del 
Torneig de Vòlei Sorra de Ca-
pellades.
Divendres a la tarda va co-
mençar aquesta competició 
que va repartir els equips de 2 
i els de 4 jugadors, tant mas-
culins com femenins i mix-
tes, en sis pistes. Aquest any 
s’ha canviat la distribució 
de les pistes, per tal de mi-
llorar el seguiment des de 
la grada, que ha estat molt 
concorreguda.
Amb l’edició d’enguany es 
consolida una competició 
que té molts seguidors de 
Capellades però també de la 
comarca. 
Tal com destaca l’alcalde i re-
gidor d’Esports, Aleix Auber, 
“aquest any ha acompanyat 
tant el temps com la partici-

pació. Ara ja podem consi-
derar que és una competició 
consolidada a Capellades i en 
un emplaçament – a l’espla-
nada del Capelló- adient per 
a l’activitat. El bon ambient 
va predominar totes les jor-
nades, amb música i esport”.
Diumenge a quart de nou 

Tres dies de torneig de Vòlei sorra

del vespre, després de 3 dies 
de partits organitzats en un 
calendari que es va poder se-
guir puntualment, es va jugar 
la final i a continuació es va 
fer l’entrega de premis i els 
sortejos de material espor-
tiu entre els primers i segons 
classificats.
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PIERA / LA VEU 

Sota el lema «A l’estiu, fes 
dissabte», s’ha posat en 
marxa una nova campa-

nya de recollida de joguines 
de segona mà. L’objectiu és 
demanar la col·laboració de 
la ciutadania en una època de 
l’any en què els pierencs i les 
pierenques tenen més temps 
lliure per a fer neteja.
La iniciativa l’ha posat en 
marxa Càritas Parroquial de 
Piera, una entitat sense ànim 
de lucre vinculada a la Par-

A l’estiu, a Piera, fes 
dissabte

ròquia que compta amb un 
banc permanent de joguines, 
noves i usades, i un equip de 
persones voluntàries que les 
neteja i les restaura per fer-les 
arribar als infants de fins a 12 
anys de famílies amb pocs re-
cursos.
Les persones interessades a 
fer les seves aportacions han 
de portar-les a la rectoria, 
ubicada al número 30 del car-
rer Sant Cristòfol. L’horari de 
recollida és els dilluns de 12 a 
13 hores i, a la tarda, de 17 a 
19.30 hores.

PIERA / LA VEU 

El passat 20 de juliol, el 
Teatre del Foment de 
Piera va acollir el ta-

ller “Només si dic sí, és sí” del 
Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones de l’Anoia. La ini-
ciativa va ser impartida per 
l’entitat Dones amb Empenta 
i organitzada de forma con-
junta per l’àrea de Joventut i 
Igualtat de Gènere de l’Ajun-
tament de Piera i el Consell 
Comarcal.
Una vintena de persones 
d’edats diverses van partici-
par en el taller, en el qual es 
va debatre sobre què entenem 
per agressions sexistes, sobre 
com identificar les violènci-
es sexuals i com promoure 
canvis personals i socials. A 
través de dinàmiques de grup 
i de tècniques del teatre de 
l’oprimit, una tendència tea-
tral basada en jocs, exercicis 
i tècniques que busquen la 

humanització dels personat-
ges, les persones participants 
van observar com hi ha agres-
sions invisibles que són pre-
sents no només en els espais 
d’oci sinó també en el nostre 
dia a dia.
Des de l’àrea de Joventut es 
vol agrair la col·laboració de 
l’Associació Dones de Pie-
ra, de la Comissió Jove i de 
l’Eixam, que han permès 
comptar amb la veu de la ciu-
tadania, i en especial amb la 
del jovent, que es considera 
bàsica per poder canviar les 
coses i fer una societat lliure 
d’assetjament i violència.

Prevenció davant les 
agressions sexistes

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Del divendres 20 al diu-
menge 22 de juliol els 
veïns de Can Fosal-

ba van celebrar la seva Festa 
Major amb música, animació 
infantil, concurs de rebosteria, 
ball, inflables i una gran paella. 
La pluja va fer acte just en fina-
litzar la festa però els veïns van 
poder participar de totes les 
propostes amb èxit d’assistèn-
cia i molt bon ambient.
Dissabte s’estrenava el 1r Con-
curs de Pintura ràpida organit-
zat per l’Associació per la Cul-
tura dels Hostalets de Pierola 
amb artistes repartits per di-
ferents indrets del poble i uns 
resultats espectaculars. 
Per altra banda, dissabte al ves-
pre arribava la 5 edició de la 
Caminada Nocturna organit-
zada per la Comissió d’Esports 
i l’entitat Teca i Festa. Malgrat 
l’amenaça de pluja, el temps 
es va aguantar i es van tornar 
a supera totes les expectatives 
amb més de 400 persones ca-
minant de les quals 380 van 
assistir al sopar de la plaça de 
les Oliveres. En aquesta ocasió, 
una hamburguesa amb tots els 
suplements, beguda i síndria 
tallada de postres van ser els 
ingredients principals per re-
cuperar forces. Es tracta d’un 
èxit més en una de les propos-
tes destacables de l’estiu.
I diumenge 22 de juliol, per 
primera vegada als Hosta-
lets de Pierola, el Motor Show 
Club organitzava la Trobada 
de Clàssics amb una exposició 
de 138 vehicles antics. El polí-
gon industrial va reunir també 
zona de pícnic amb esmorzar 
de pagès, cotxes teledirigits i 
botigues amb marxandatge 
relacionat en l’àmbit del mo-

tor. Al migdia un centenar de 
cotxes i motos van fer sortida 
fins al barri pierenc de Ca’n 
Aguilera i finalment, amb l’al-
calde Daniel Vendrell, es van 
lliurar els premis en diferents 
categories al vehicle més ben 
conservat, més antic i, també 
van rebre un reconeixement el 
primer inscrit i el participant 
que venia de més lluny. La 
bona organització i l’espai van 
deixar molt bones sensacions 
per repetir ubicació l’any que ve.

Cap de setmana de Festa 
Major
Avui divendres 27 és el dia 
més jove. Pel matí a refres-
car-se a la piscina, a la tarda 
jocs en família i ja per la nit.... 

correfoc i la gran Nit Joce amb 
Buhos + Zebrass Marching 
Band + Daltong Bang.
Dissabte 28 serà un dels dies 
més tradicionals de la Festa. A 
la tarda ballada de sardanes i 
a la nit concert i ball de Festa 
Majot amb l’Orquestra Mara-
vella. I a mitjanit començaràa 
la Disko-Teca, un ambient 
especial pels “treinta i tantos” 
i “quarenta i tantos”... i una 
mica més.
Diumenge, 29 serà el darrer 
dia de Festa Major. Comença-
rà amb la Cercavila de gegants 
i a la tarda l’escuma inunda-
rà la plaça del Dr. Conde. Els 
darrers actes de la festa serà la 
cantada d’havaneres i l’espec-
tacle de fi de festa.

Cap de setmana intens abans de Festa 
Major als Hostalets de Pierola

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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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 21 de 
juliol la plaça Gran va 
acollir per quart any 

consecutiu el Tasta la plaça!!!, 
consolidant-se com una inici-
ativa que combina l’excel·lent 
gastronomia de l’Alta Segarra 
amb la música en directe i el 
patrimoni.
En aquesta edició, hi van col-
laborar una desena d’establi-
ments entre restaurants, bars, 
productors o cellers com: For-
matges de Veciana; Restau-
rant la Cuina del Mercat; Kan 
Kassoles; El Cafè del Casal; El 
Rebost de l’Ànima; Restaurant 
Pizzeria La COPPE; L’Olivera, 
Braseria Restaurant; Celler 
Comalats i La Senalla. 
A partir dels vals servits al 
llarg de la nit, es calcula que 
hi van assistir un mig miler 
de persones i es van consu-
mir uns 2.000 tastos. El fun-
cionament del tast era que 
cada persona havia d’adquirir 
un val amb 8 pessetes per un 
valor de 10 euros. Cada res-
taurador oferia tres opcions 
de tastos que podien ser plats 
freds, calents o postres per un 
valor d’entre 1, 2, 3 i 4 pessetes 
cada un, que la persona havia 
d’escollir i bescanviar. 
A banda de la deliciosa i varia-
da oferta gastronòmica la cul-

tura també va tenir un paper 
important en aquesta edició. 
Amb motiu del centenari del 
naixement de Manuel de Pe-
drolo, Calaf va voler col·labo-
rar amb els actes d’homenatge 
de l’Any de Pedrolo realitzant 
lectures dels seus textos a tra-
vés de la col·laboració de dife-
rents rapsodes voluntaris de 
Calaf com l’alcalde, Jordi Ba-
dia o Josep Maria Solà, Mont-

El ‘Tasta la plaça!’ es consolida com 
una proposta gastronòmica referent 
de l’Alta Segarra

serrat Mestres, Teresa Maria 
Bujons i Marisa Sugrañes.  A 
més, l’artista Marisol Franco 
va realitzar una il·lustració en 
directe de Pedrolo que després 
es va sortejar entre el públic 
assistent.
El músic Albert Gàmez va po-
sar la nota musical a l’esdeve-
niment amb un repertori vari-
at que incloïa clàssics i no tan 
clàssics de la música pop rock.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El poble de Dusfort del mu-
nicipi de Calonge de Segarra 
celebrarà la seva festa major 
el diumenge 29 de juliol. 
A les 7 de la tarda hi hau-

rà ball amb Joan Vilandeny. 
Durant la mitja part es re-
partiran pastes seques i 
cava per a tots els assistents 
i se sortejarà una gran pa-
nera i dos premis més. Us hi 
esperem!

Diumenge, Festa Major 
de Dusfort

CALONGE DE S. / LA VEU 

Durant el passat mes 
de juny s’han realit-
zat les obres d’arran-

jament de l’exterior de l’esglé-
sia de Santa Maria de Dusfort 
del municipi de Calonge de 
Segarra.
Les actuacions han consistit 
en: el repicat de la façana i re-
juntat amb morter de calç; el 
repàs de la coberta; i la millo-
ra de la instal·lació elèctrica, 
retirant els cables elèctrics de 
la façana i soterrant-los.
Amb aquestes obres s’ha mi-
llorat la seguretat i l’estètica 

de l’església, creant un ambi-
ent més agradable amb l’en-
torn.
L’actuació ha tingut un cost 
total de 21.886,70 euros els 
quals han estat finançats per 
l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra, amb l’aportació de 
16.254,16 euros; la Parròquia 
de Dusfort, amb 2.816,27 eu-
ros; i els 2.816,27 euros res-
tants assumits per l’Associa-
ció de veïns de Dusfort.
Gràcies a l’entesa entre totes 
les parts s’han pogut dur a 
terme les obres satisfactòria-
ment, una millora pels veïns i 
visitants de Dusfort.

Finalitzades les obres de 
restauració de l’exterior 
de l’església de Dusfort

CALAF / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’ajun-
tament de Calaf el 

projecte d’actuacions per a la 
ruta saludable del municipi. 
El treball determina les obres 
que cal realitzar per tal d’ha-
bilitar un recorregut circular 
i continu on poder desenvo-
lupar diferents activitats físi-

Projecte d’actuació per a la ruta 
saludable de Calaf

ques com ara passejar, córrer 
o anar en bicicleta, aprofitant 
la xarxa de camins locals ja 
existents.
El projecte sorgeix de la vo-
luntat de l’Ajuntament d’oferir 
una ruta saludable, allunyada 
del trànsit i que acosti els es-
pais verds, agrícoles i naturals 
a als habitants del municipi, 
amb un itinerari circular que 
sigui accessible per a totes 

les persones. Es tracta d’esta-
blir un camí senzill i còmode 
al costat del poble, on sigui 
agradable gaudir de l’activitat 
física al medi natural on po-
der fer activitats físiques com 
ara passejar, sortir a córrer, 
iniciar-se al món de la bici-
cleta, fer un passeig a cavall o 
fomentar el senderisme entre 
els més petits i la gent gran.
El projecte de l’itinerari, 
d’uns 2,3 km de llargada i 
amb un cost de 151.919 eu-
ros, contempla actuacions 
com l’esbrossada, l’explanació 
i la pavimentació adequada a 
cada tram de la ruta i la im-
plantació de la senyalització 
indicadora del tot l’itinera-
ri amb informació sobre els 
punts d’interès existents en 
el recorregut.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



ESTEM PREPARATS PER A LA PROPERA CRISI?

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

Más productividad = Menos costes = Menores precios de venta + 
Exceso de oferta de todo + Defecto de demanda + Impuestos al alza 
= Los salarios reales y la renta disponible NO van a subir.

DOLORS NAVARRO  – Consultora i Mentora Financera de Grup Carles
@dolors_navarro

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

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

DOLORS NAVARRO

Catalunya pot disparar les exportacions al Japó per l’acord comercial 
amb la UE

En aquest país no tenim i no existeix 
un canal de finançament extrabancari 
que ens permeti créixer i finançar-nos 

a preus competitius

El mercat únic, representa 
més del 50% dels intercanvis 

comercials pels britànics.

Tornarem a caure en el mateix error de no diversificar les nostres fonts 
de finançament?
Crec que aquesta pregunta ens l’hem feta tots des que hem deixat en-
rere l’última crisi, per a uns el 2014, per a d’altres el 2016, i n’hi ha que 
encara no l’han superada. Sempre existiran, també, aquells per a qui 

no va haver-hi crisi, sinó oportunitats. 

Per estadístiques, podríem dir que les empreses han reduït el seu endeutament 
respecte als nivells assolits el 2007, i el mateix succeeix amb les famílies.
Més aviat que tard, els tipus d’interès pujaran, i això ens afecta a tots: als estalvia-
dors, perquè ja va sent hora que els retribueixin els estalvis invertits en Dipòsits, 
Bons i Renda Fixa, i als empresaris/emprenedors, perquè hauran d’anar a buscar el 
diner més car, incrementant la càrrega financera que han de suportar. Aquesta és 
la part negativa d’aquest escenari.

Davant d’això, és quan hem de mirar quina és la situació a nivell internacional per 
intentar evolucionar com la resta de països desenvolupats: el Regne Unit té un 
77,7% d’empreses amb una plantilla entre 1 i 5  treballadors, Espanya, un 77,2% 
amb dades del 2017 i, en aquest mateix període, al mercat MAB de l’estat espanyol 
hi ha 39 empreses del mercat emergent, versus 967 al Regne Unit, fet que suposa 
£ 77.530 milions, (3,87% del PIB de Regne Unit) mentre que el MAB, el segment 
d’empreses en expansió, gairebé no supera els £ 2.100 milions (0,23% del PIB d’Es-
panya)1.
 
Es veu clarament que en aquest país no tenim i no existeix un canal de finançament 
extrabancari que ens permeti créixer i finançar-nos a preus competitius, fet que 
comporta que continuem sent molt dependents del crèdit bancari.

Així doncs, pel que fa a les empreses o emprenedors, m’agradaria recordar algunes 
de les vies que ja tenim al nostre país com a fonts de finançament alternatives, les 
quals podem aprofitar. Pel que fa a finançament alternatiu en capital tenim, en 
primer lloc, la donació o recompensa, no gaire utilitzat, però que encara existeix a 

Al març del 2019 el Regne Unit hauria de ser fora de la UE i, si el 
lector ens permet la llicència, recuperem un article de fa dos anys 
publicat a La Veu... de perfecta actualitat.
“A l’estiu sempre dubto si seguir pagant la quota del gimnàs, ara 
ve més de gust la cerveseta a la fresca i també ens estalviarem uns 

euros, oi? Tornant de vacances segur que hi ha una bona promoció i em surt la 
matrícula bé de preu. 

Els britànics en el recent referèndum han decidit abandonar la Unió Europea 
(UE) amb un argument principal, reprendre el control sobre les decisions en po-
lítica econòmica i de migració. Es tractaria en definitiva, d’estalviar-se l’aportació 
neta al pressupost comunitari i limitar el lliure moviment de persones que, com 
defensen els Brexiters, estaria portant a un major atur, a la saturació dels serveis 
públics i a mes inseguretat.

Els arguments per la sortida de la UE són discutibles però, en qualsevol cas, no 
sembla raonable estalviar-se la quota de soci i gaudir de les avantatges del club. 

Aquest club és el mercat únic i representa mes del 50% dels intercanvis comerci-
als pels britànics.

Els britànics no són un soci més, desprès de dures i recurrents negociacions dis-
posa del carnet VIP: Margaret Tatcher va aconseguir un important descompte en 
la aportació al pressupost comunitari, John Major va mantenir la lliura fora del 
euro, en Tony Blair no aplicar tots els acords de Schengen i el mateix Cameron 
estalviar-se una creixent integració política.

Els tractats preveuen dos anys de negociacions per a la sortida ordenada del Reg-
ne Unit de la UE, que seran tècnicament i política complexes i agreujats per la 
necessària resposta a l’actual posició dels escocesos i la d’Irlanda del Nord.
O finalment pot ser no caldrà sortir de la UE? Pot ser que els britànics tinguin 
ganes altre cop d’apuntar-se al gimnàs passat l’estiu si els deixen el preu de la 
matrícula més econòmica i un bonic carnet VIP?”  

BREXIT, THE NEVER ENDING STORY

nivell familiar, o plataformes de crowdfunding que financen projectes culturals. En 
segon lloc, tenim els business angels o ‘angels inversors’ que és una persona física 
o societat que inverteix els seus diners, el temps i habilitats, en una empresa inno-
vadora o amb potencial de creixement, a canvi d’una participació, principalment 
minoritària, en el capital social de l’empresa.

També hi ha altres plataformes de crowfunding o micromecenatge, com un tipus 
de finançament col·lectiu, normalment amb petites aportacions, però molt nom-
broses i que ajuden a finançar projectes en etapes inicials o de creixement.

Pel que fa a finançament alternatiu en format deute per a empreses, existeixen les 
plataformes de crowdlending, préstecs directes entre inversors i empreses en crei-
xement. També tenim el MARF (Mercat Alternatiu de Renda Fixa) per a grans 
empreses o mitjanes, en funció del projecte. Una altra opció són les entitats pú-
bliques que poden oferir finançament en condicions molt favorables a projectes 
determinats.

Després de la crisi del 2007-2013, el pes que suposa el finançament alternatiu vers el 
tradicional ha augmentat, tot i estar encara per sota d’altres països com Anglaterra, 
França o Estats Units. Per tant, tinguem ben present que el sistema bancari no és 
l’única alternativa per finançar-se i que podem trobar molt bones condicions en al-
tres vies com les que hem comentat, en funció del projecte a finançar, com el proper 
fòrum d’inversió que se celebrarà a Igualada el 14 de setembre de 2018, on s’atrauran 
inversors disposats a invertir en emprenedors i empreses en creixement.   

1 Font: dades Seguretat Social Espanya. Oficina Nacional d’Estadística.

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

DOLORS NAVARRO XAVIER MORALES

La empresa china Xiaomi incluye el catalán en sus móbiles.
Con esta novedad, las seis grandes empresas del sector de tele-
fonía móvil —Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, BQ y LG— 
ya tienen los productos en catalán
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Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Marc Castells  @marccastells

Pep Solé Vilanova @pepsoleV

Joan Mangues @jmangues

Ricard de Copons  @taxisigualada

Toni Marlès @tonimarles

Diana Gómez  @dianagmz7

Laia Vicens @laiavicens

CUP Igualada @cup_igualada

ADF El Bruc @ADFElBruc

Amb actituds com la d’ahir al Parlament es fan 
passes enrere respecte l’1O. @Esquerra_ERC co-
met un error de càlcul, el @PDeCAT segueix cec 
i sord, i la majoria dels q vam defensar les urnes 
ens sentim orfes. O molt canvien les coses o està 
clar que @CridaNacional serà el relleu.

Celebrem la recuperació de l’infant que va haver 
de ser traslladat per ofegament a St. Joan de Deu 
la setmana passada i que ja ha estat donat d’alta. 
Tot el reconeixement i agraïment a les persones i 
serveis que amb la seva actuació i professionalitat 
ho han fet possible!

Hola @santander_resp no seria millor deixar d’en-
viar-me tanta paperassa i deixar-me de cobrar els 
3€/mes?
Jo més tranquil, el planeta millor i vosaltres tin-
dreu més beneficis.  És una idea! Per cert, l’ “abre-
facil” dels sobres segueix sent un desastre.

Avui fa exactament 80 anys, milers de republicans 
van iniciar la Batalla de l’Ebre en defensa de la de-
mocràcia. Un d’ells va ser el meu besavi matern, 
qui posteriorment va ser empresonat per les seves 
idees republicanes. Som les llavors de tots ells, i 
serem la seva victòria.

El Pablo Casado a alguns els farà un favor i aixe-
carà l’esperit català

Situació : Cirque du Soleil (Andorra). Zona d’en-
trades gratuïtes dempeus. Una nena li diu al seu 
pare: ”nos podemos sentar allí” La germana diu: 
”no que ese sitio es para minusvalidos ”
El pare diu: ”niña hazte la coja”
Sense paraules m’ha deixat el cabró. #estàpassant

Absolen el Don Joan estafador perquè la víctima 
va assumir mentides ”difícilment creïbles” 
Justícia patriarcal capítol 38.823

27 beques menjador denegades el curs 2017/18 
per manca de pressupost, tot i que els infants en-
traven per barems i ho necessitaven i l’acord apro-
vat al ple del maig del 2017 obligava a augmentar 
el pressupost si aquest no arribava.

te a veure amb les perso-
nes que formen part  d’ella. 
 
Seria molt interesant oferir 
un espai on els veïns i veïnes 
es puguin donar a conèixer 
presentant les seves potencia-
litats, especialitats i oficis. La 
finalitat és treballar per millo-
rar el futur de la comarca des 
de dins, donant l’oportunitat 
a aquells emprenedors i em-
prendedores que poden fer 
créixer la seva ciutat en tots 
els sentits, fent un treball de 
cooperació que enriqueixi la 
ciutat amb les ganes i l’amor 
dels anoiencs i anoienques.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#35  ANNA TORRENTS
Educadora, vital i alegre, que gaudeix de les petites coses.  
 

Tot una tragèdia la que viu el poble grec. Des de 
Catalunya el nostre condol per les víctimes i tot 
el suport per els efectius que estan treballant-hi 
sense descans! #Grecia #IIFFGrecia #adfcat

FOTO: Cesc Sales
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No sé si me alegra o me da miedo que se haga 
una versión cinematográfica de Cats. Que no lo 
destrocen, por favor. Por favor. POR FAVOR.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Albert Moreno, del CAI, 
campió de Catalunya de Triatló 

Laura Orgué torna a guanyar 
la Dolomites Skyrace

El menor que es va ofegar 
a la piscina del Molí Nou 
evoluciona favorablement

Instants de La Veu             @veuanoia

veuanoia#NOTÍCIADELDIA

L’investigador igualadí Dan Casas 
desenvolupa un software que re-
coneix el moviment de les mans

+ info: veuanoia.cat
#veuanoia #Igualada #Anoia 

#investigació

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...
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MOTOR / JOSEP MARIA 
VIDAL 

Del divendres i fins el 
diumenge al migdia 
es va disputar la Baja 

Aragó, puntuable pel mundi-
al de ral.lis cros country de 
cotxes i mundial de bajas de 
motos, a més de per les diver-
ses copes de promoció tant 
de dues com de quatre rodes, 
destacant també la participa-
ció de buggys, quads i cami-
ons.
Aquesta era la 35ena edició de 
la Baja Aragó i en la que s’ha 
registrat una rècord d’ins-
crits, entre els que hi havia 
pilots i copilots de Moto Club 
Igualada en cotxes i camions, 
així com en quads amb l’ano-
ienc Dani Vilà.
Amb 800 kms de recorregut, 
l’itinerari passava per 31 mu-
nicipis de la província de Te-
rol. El divendres es disputà el 
curt pròleg i al llarg del dis-
sabte i diumenge tres llargs 
trams cronometrats, dos el 
dissabte i un el diumenge el 
matí.
Pel que fa als participants 
de Moto Club Igualada sens 
dubte el principal protagonis-

ta va ser el jove pilot de Cape-
llades Dani Vilà que amb un 
quad Yamaha va fer la gran 
gesta de ser el guanyador ab-
solut de la categoria de quads. 
Sens dubte aquest jove pilot 
anoienc té un esplèndid futur 
dins l’esport del motor.
A la categoria de buggys, molt 
bé van començar Miquel Prat 
copilotat per Dani Montaner 
amb el Yamaha que aconse-
guiren ser segons al pròleg 
del divendres a la tarda a tant 
sols 1” del primer classificat a 
la copa Yamaha.
Va ser però en el primer tram 
del dissabte quan tingueren 
que abandonar al sortir-se del 
camí, al trobar-se el vehicle 

Gran victòria a quads de Dani Vilà a la 
Baja Aragó

que anava davant d’ells molt 
lent i que els obstaculitzava 
l’avançament fins que amb la 
gran polseguera es van sortir. 
Al darrer tram el del diumen-
ge tornaren a competir però 
amb el vehicle força tocat, i 
tot i així finalitzaren sisens a 
la copa Yamaha.
Pel que fa al l’equip de MCI a 
la categoria de camions estava 
pilotat per Àlex Aguirregavi-
ria, Marc Martí i Francesc Sa-
lisi amb un Mercedes. A falta 
del darrer tram del diumenge 
anaven situats en una molt 
bona tercera posició fins que 
patiren una averia i perdent 
així la possibilitat de pujar a 
un merescut podi final.

MOTOR / JOSEP MARIA 
VIDAL 

A la petita població 
belga de Comblain 
au Pont es va dispu-

tar la sisena prova del campi-
onat del món de trial a l’aire 
lliure. 
El pilot pierenc Toni Bou va 
tenir un fort ensurt el dia 
abans en el transcurs de la 
zona de classificació al patir 
una lesió en una cama.
L’endemà, però, tot i el dolor, 
Bou va aconseguir guanyar 
amb la Honda oficial per da-
vant d’Adam Raga amb TRRS 
i del seu company, el japonès 
Takahisa Fujinami.
Toni Bou deia al finalitzar 
el trial: “Estic molt content, 

Toni Bou guanya el trial 
belga tot i estar lesionat

principalment després del 
que em va passar ahir. Avui 
he passat una nit complicada 
amb molt líquid, i ja durant 
la cursa he pogut aguantar 
el dolor, però ha estat com-
plicat. Gràcies a tot l’equip 
i sobretot al meu company 
Fujinami que també va pas-
sar per una lesió similar al 
genoll. Ho he passat bastant 
malament, salvant cada zona 
gairebé al límit, però final-
ment he aconseguit una pri-
mera posició fantàstica que 
és molt bona pel campionat”.
Ara, a falta de dos trial per 
acabar el campionat, Bou 
és sòlid líder amb 23 punts 
d’avantatge sobre Jeroni Fa-
jardo i 26 sobre de Jaime 
Busto, tots dos amb GasGas.

CICLISME / LA VEU 

Si fa uns dies, VolCAT 
anunciava més Moun-
tain Bike passant a ser 

una prova de 4 etapes, en què 
el flow i la diversió estan as-
segurats sobre de la bicicleta, 
ara anuncien la data d’obertu-
ra d’inscripcions a la VolCAT 
del proper any.
El seu preu és el més com-
petitiu entre les carreres de 
categoria UCI S2, tot un al·li-
cient per aprofitar el període 
d’inscripció, un gran avantat-
ge per als més previsors, que 
poden beneficiar-se de l’actu-
al oferta. Fins a l’1 de novem-
bre pots apuntar-te a la Vol-
CAT 2019 per només 190 €. 
Preu que s’incrementarà fins 
als 210 € fins a l’1 de febrer i a 
230 € després d’aquesta data i 

fins als dies previs a la prova. 
4 dies del millor Mountain 
bike del 18 al 21 d’abril, coin-
cidint amb Setmana Santa, 
facilitant així la participació 
en família. Alhora, també 
s’estrena la VolCAT Half, que 
podràs fer el 18 i 19 o el 20 
i 21 d’abril. Una manera més 
gradual de conèixer l’essència 
VolCAT, per tan sols 95 € fins 
a l’1 de novembre.

Prova per a tothom
La VolCAT 2019 ofereix dues 
modalitats de participació. 
La PRO, destinada a aquests 
corredors que busquen la 
competició en el marc d’una 
carrera UCI, i la OPEN, en la 
qual es pot formar part amb 
llicència cicloturista o fins i 
tot contractant una llicència 
per aquests 4 dies de cursa 

(+12 €). A més, en modalitat 
OPEN també existeixen les 
categories per parelles amb 
duo masculí, duo femení i 
duo mixt.
Alhora, si vols fer una prime-
ra presa de contacte amb la 
prova, pots inscriure’t a una 
etapa. La que prefereixis i es-
cullis per poder gaudir de la 
millor manera possible d’una 
carrera única.

VolCAT Festival 2019 obre inscripcions el 31 de juliol

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles  Cora Sa-
las, va assolir una brillant 

5ª posició en la prova del  Salt 
de Llargada corresponent als 
98ens Campionats d’Espanya 
Absoluts, disputats en doble 
Jornada de dissabte i diumenge 
passats al Poliesportiu Juan de 
la Cierva de Getafe (Madrid). 
Les proves comptaren amb la 
participació de les primeres 
figures estatals, en ser selecti-
ves per decidir l’equip estatal 
que participarà al Campionat 
d’Europa dels propers 6 al 12 
d’Agost a Berlín. Prop de 800 
atletes competiren a Getafe, 
amb un alt nivell de marques, 
i amb la transmissió televisiva 
de Teledeporte - RTVE - i per 
Internet. 
Hi van participar set atletes 
del CAI Petromiralles, assolint 
dues places de finalista i desta-
cades actuacions i registres en 
les diferents proves.
Va sobresortir l’actuació de 
Cora Salas, assolint una gran 
5a posició -plaça de finalista- 
en la prova del salt de llargada 
fem. amb un millor intent de 
6,14 m., a només 1 cm. del 4t. 

Cora Salas, del CAI, 5a en llargada 
al Campionat d’Espanya

lloc i amb opcions de podi fins 
al seu darrer salt.
Nora Taher, atleta Promesa,  
assolia una destacada 8a posi-
ció en el triple salt fem., amb 
un millor intent de 12,83 m., 
assolint també plaça de fina-
lista.
Jordi Yoshinori Matsuoka, at-
leta de categ. Promesa, asso-
lia la 10a posició en el salt de 
llargada masc., amb un millor 
intent de 7,08 m. i Marc Sànc-
hez, era 12è en el salt d’alçada 

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles Jo-
sep M.ª Lagunas i Josep 

Agustí Camats, van participar 
dimarts, 17 de juliol al 9è Me-
morial Julio Álvarez, que es va 
dur a terme a l’Estadi del Con-
gost de Manresa, amb la parti-
cipació de destacats llançadors 
de l’atletisme català i estatal.  
Josep Mª Lagunas era 1r  en 

el disc absolut masc., amb un 
millor intent de 35,52 m., i era 
a més 2n  en Martell Absolut 
amb 38,01 m., i 5è en Pes Ab-
solut amb 10,88 m.
Josep Agustí Camats era 1r en 
el Pes M-45/M-50, amb un mi-
llor llançament de 12,32 m.
Va sobresortir la millor marca 
estatal de la temporada asso-
lida per la internacional Berta 
Castells (Valencia Esp.), amb 
68,82 m. en martell.

Josep Mª Lagunas 1r en 
disc al Memorial Julio 
Álvarez de Manresa 

Laura Orgué torna a 
guanyar la Dolomites 
Skyrace
ATLETISME / LA VEU 

Laura Orgué ha acon-
seguit la seva quarta 
victòria a la Dolomi-

tes Skyrace, una de les pro-
ves més emblemàtiques de 
les Skyrunner World Series. 
La igualadina s’ha imposat 
amb un temps de 2:38:54, a 
una distància de més de tres 
minuts de la segona classifi-

cada.
Aquesta victòria es suma a 
les aconseguides en els anys 
2014, 2016 i 2017, demos-
trant així que Orgué és la 
gran dominadora d’aquesta 
prova en els darrers anys. La 
cursa, que es disputa al nord 
d’Itàlia, consta de 22km de 
recorregut i una desnivell 
positiu de pràcticament 
2.000 metres.

masc., amb un millor intent de 
2,05 m. 
L’atleta Sub-23 Guillem Carner 
era 10è en la 3a s/f. dels 1.500 
m.ll. masc., amb 3’58”26 men-
tre la Junior Naima Ait Alibou 
era 11a en la 3a s/f. dels 1.500 
m.ll. fem., amb  4’44”07 el que 
no els donava l’accés a les fi-
nals respectives.  El Promesa 
Abdessamad Oukhelfen es va 
retirar per indisposició en els 
5.000 m.ll. masc. passat el km. 
3 de cursa.

Albert Moreno, campió 
de Catalunya de Triatló
ATLETISME / LA VEU 

Diumenge al matí es 
va disputar el campi-
onat de Catalunya de 

triatló i l’igualadí Albert Mo-
reno en va ser el guanyador 
en categoria masculina. Mo-
reno es va imposar amb un 
temps de 2:01:21 en la prova 
que es disputava al Pont de 
Suert.
La distància a recórrer eren 
1,5 km nedant, 40 km en bici-

cleta i 10 km corrent. Després 
de tot l’esforç, Moreno va aca-
bar avantatjant al segon clas-
sificat per només 40 segons.
En el top-20 en categoria 
masculina també es va classi-
ficar un altre atleta del CAI, 
Oriol Marimon, mentre que 
en categoria femenina Susag-
na Rodríguez va ser l’única 
atleta del CAI entre les 20 
primeres en una prova que va 
guanyar l’atleta del CN Saba-
dell, Clàudia Pérez.

ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge 15 
de juny es va disputar 
la 5a edició del Triatló 

d’Osona, prova que enguany 
acollia el Campionat de Ca-
talunya de triatló esprint i el 
Campionat Universitari Ca-
talà.
A les 11 del matí més de 300 
inscrits prengueren la sortida 
a la competició, que consistia 
en algo més de 800 metres de 

natació al pantà de Sau, ha-
vent de rodejar el famós cam-
panar de l’embassament, per 
realitzar a continuació 24 ki-
lòmetres de ciclisme amb un 
important desnivell a través 
de les Guilleries i anant des 
del pantà de Sau fins al casc 
antic de la ciutat de Vic, per 
acabar la cursa amb 5,5 kilò-
metres de carrera a peu pels 
carrers i llocs més emblemà-
tics del casc antic de la capital 
osonenca.

Els guanyadors absoluts de la 
prova, i per tant nous campi-
ons de Catalunya en distància 
esprint foren Genís Grau del 
Prat Triatló 1994 i Sara Loehr 
de l’AE Rockets. En aquesta 
competició el CAI Triatló va 
prendre la sortida amb 5 in-
tegrants del seu equip; 4 en 
categoria femenina i 1 en la 
masculina.
En fèmines cal destacar la 
gran 11a posició absoluta de 
Susagna Rodríguez, fregant 
el top-10 en un campionat 
de Catalunya absolut, men-
tre que Marta Prado i Raquel 
Egea finalitzen en la 18a i 24a 
posició respectivament. Per 
altre banda Assumpta Cas-
telltort va ser desqualificada 
per cometre un error en el re-
corregut de cursa a peu quan 
dominava amb autoritat la 
seva categoria.
En categoria masculina l’únic 
representant del club igua-
ladí va ser Oriol Marimon, 
que després de realitzar una 
excel·lent natació entre els 5 
primers, un defalliment en 
el tram de ciclisme va fer que 
hagués de conformar-se en la 
19a posició absoluta.

Bons resultats del CAI al triatló d’Osona
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ATLETISME / LA VEU 

Dissabte 7 de juliol es 
va disputar a la loca-
litat de Banyoles el 

campionat d’Espanya de tri-
atló de carretera.
Va participar-hi l’igualadí 
Albert Torres del Swico/kro-
nos/prokey, amb la màxima 
intenció de revalidar títol per 
tercer any.
El triatló de carretera es una 
prova molt disputada, sobre-
tot si com a Banyoles el sector 
de bici no és massa decisiu, ja 
que només tenia dues rampes 
suaus on és difícil marcar di-
ferència i distanciar als rivals.
Torres va fer una bona nata-
ció, sortint a pocs segons dels 
4 capdavanters (es sortia cada 
10’ per cada categoria, sor-

tint Torres en el grup d’edat 
40-44), i després d’una ràpi-
da transició i ja amb bici va 
poder atrapar al grup capda-
vanter.
La resta de la bici la va realit-
zar sense massa col·laboració 
dels seus companys d’escapa-
da però el seu fort ritme va 

Albert Torres, sotscampió d’Espanya 
de triatló de carretera

seleccionar el grup fins unes 
12 unitats que s’ho jugarien a 
l’últim sector de cursa a peu.
Els 5 km de cursa a peu, tot 
i haver fet l’esforç de la bici 
sense ajuda ni relleus, Torres 
va poder mantenir una sego-
na plaça que el situava com a 
sotscampio d’Espanya

HOQUEI / LA VEU 

Com a cada pretempo-
rada encetem l’apartat 
de novetats, on l’Igua-

lada Femení Hoquei Club 
Patins ja té pràcticament tan-
cada la plantilla de la propera 
temporada, i ho fa amb moltes 
novetats.
La més destacada és la crea-
ció de l’equip “B” que debuta-
rà a Segona Catalana. Aquest 
equip és cabdal per a potenci-
ar el primer equip, que compta 
amb la important renovació de 
la Maria Fernández “Pulgui”, 
la de la seva capitana i mite en 
actiu de l’hoquei patins feme-
ní igualadí, la Marta Soler, i 
també amb la de la igualadina 
Elba Garreta, la Marina Asen-
si i les germanes Carla i Abril 
Batlle.Al projecte igualadí s’hi 
sumaran dues joves jugadores 
amb un potencial enorme. La 

igualadina Carla Claramunt, 
que deixa l’IHC, i la bagenca 
Queralt del Àguila provinent 
del CP Manresa que, tot i la 
seva joventut, estan cridades 
a ser peces importants de la 
nova temporada que dirigirà 
la Maria Fernández “Pulgui”.
Del CP Manresa també se su-
men al projecte sènior, la Ma-
ria Bonet i la Mariona Simon 
que treballaran per fer un de-
cisiu pas endavant en aquesta 
categoria.
A totes elles s’hi sumaran 
dues joves i talentoses porte-
res dels equips base del club. 
Són la Cristina Riba i la Zoe 
Torras que, juntament amb la 
Carla Batlle, esmentada an-
teriorment, cobriran la plaça 
que deixa la Laia Navarre-
te al Nacional Catalana, que 
començarà un nou projecte i 
una nova etapa fora del club 
anoienc, després de debutar a 

OKlliga amb l’equip igualadí a 
la temporada 14/15.
L’Anna Carranza també co-
mençarà una nova etapa fora 
de Catalunya per estudis, i 
marxa després d’una molt 
bona temporada.
La suïssa Joanna Wachs, torna 
a casa després d’un any for-
mant-se com a jugadora a la 
disciplina igualadina.
El Club agraeix a l’Anna Car-
ranza i a la Joanna Wachs 
aquesta temporada, i en es-
pecial a la Laia Navarrete els 
quatre anys que ha dedicat al 
club, amb el seu compromís, 
esforç i dedicació, remarcant 
que marxen deixant les portes 
obertes del club de bat a bat. 
Que van venir a un club i dei-
xen una llar on tornar-hi sem-
pre que vulguin.
En els propers dies es faran 
oficials les incorporacions de 
la nova temporada.

Renovacions, fitxatges i comiats

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Mariel·la Espinalt, 
Mila Pijoan, Viole-
ta Aguilera i Marta 

Elias. Les tres joves gimnastes 
de l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula van aconseguir el pas-
sat cap de setmana la màxi-
ma distinció del seu esport, el 
grau general 6 en gimnàstica 
rítmica atorgat per l’Instituto 
Internacional de Excelencia y 
Certificaciones Deportivas i la 
Real Federación Espanyola de 
Gimnasia (RFEG).

Les anoienques van rebre 
aquest reconeixement des-
prés de passar una setmana al 
Gymnastics Camp, un campus 
organitzat per la RFEG en què 
hi participaven 120 gimnas-
tes d’arreu de l’Estat, a més de 
gimnastes d’altres països euro-
peus. Durant tota la setmana, 
diversos ponents van avaluar 
el treball de totes les integrants 
del campus i diumenge se’ls va 
reconèixer el seu nivell, amb 
les 4 gimnastes de l’ICG Aula 
aconseguint el màxim nivell 
possible.

4 anoienques aconsegueixen 
la màxima distinció en 
gimnàstica rítmica

Igualada corona als 
campions de Catalunya 
patinatge
PATINATGE / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana ha tingut 
lloc al Poliesportiu 

de les Comes d’Igualada el 
Campionat de Catalunya 
de patinatge artístic de les 
categories Benjamí, Aleví 
i Infantil, en el que hi van 
participar 69 patinadors i 

patinadores. Dissabte es van 
decidir els podis de la cate-
goria Benjamí masculina i 
femenina i diumenge va ser 
el torn dels podis Aleví i In-
fantil.
Gràcies a l’èxit d’aquesta edi-
ció es preveu que la tempo-
rada que ve Igualada torni 
a acollir aquests campionats 
de Catalunya

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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MÚSICA / LA VEU 

La 7ª edició del RRREC 
Festival portarà a Igua-
lada alguns dels músics 

més reconeguts de l’escena 
musical actual. El festival, 
que se celebrarà en el marc 
de la Festa Major d’Igualada 
2018, reunirà noms de pri-
mer nivell com Mazoni, Enric 
Montefusco, Núria Graham i 
Manero Sound System.  El 21, 
25 i 26 d’agost tindran lloc un 
total de 12 concerts al Teatre 
Muncipal l’Ateneu i a la Zona 
de Barraques.
El dimarts 21 d’agost obri-
ran el festival els concerts de 
Mazoni i Enric Montefusco, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Després de consolidar-se com 
un dels grans noms de l’esce-
na pop a Catalunya, Mazoni 
(Jaume Pla) sorprèn amb un 
nou disc on torna a l’essència 
de la cançó acompanyat úni-
cament de la seva guitarra i 
fent valer la seva veu. ‘Carn, 
os i tot inclòs’. Montefusco, 
reneix en un nova aventura 
en solitari amb ‘Meridiana’, 
un disc que promet una vista 
enrere a les arrels, a l’essencial 
i a l’autèntic.

El dissabte 25 actuaran a 
l’escenari de la Zona de Bar-
raques, els igualadins Psyc-
hodrome, que portaran a l’es-
cenari un estil alternatiu amb 
propostes com l’indie rock, 
el power pop, la neo-psico-
delia o el garatge. També els 
Side Chick irrompran al fes-
tival amb seu so contagiós i la 
seva actitud salvatge, el grup 
representa la purpurina dels 
80s i la irreverència dels 90s. 
Dissabte també hi haurà l’es-
perada actuació de la vigata-
na Núria Graham amb ‘Does 
It Ring a Bell?’, un segon disc 
madur, sòlid i evocador que 
explora tant els camins de la 
psicodèlia com els de el rock, 
el pop i el folk. Tancaran la 
nit el pop sintetitzat de La-
sers i Begun, que portarà a 
l’escenari un viatge sonor cap 
a un terreny oriental, creant 
un repertori d’atmosferes 
carregades de malenconia i 
emotivitat a través de l’ús de 
percussions folklòriques, ins-
truments tos ètnics i talls vo-
cals tribals.
El diumenge 26 els concerts 
tornaran a tenir lloc a la Zona 
de Barraques amb les actua-
cions dels igualadins Abono 

pa la tierra i el seu darrer disc 
‘Abónate y verás’, un àlbum 
ple de sorpreses on hi pre-
domina la música funky més 
ballable i el bon humor que 
caracteritza a la banda. Tam-
bé el duet manlleuenc L’He-
reu Escampa presentaran el 
seu darrer treball ‘Pren la ma-
tinada’. Entrada la nit serà el 
torn de Sherpah, la banda del 
Bages amb 10 anys de trajec-
tòria sobre els escenaris pre-
senta nou àlbum, més fresc i 
engrescador, barrejant ritmes 
de rumba, reggae, merengue, 
guarachai cúmbia entre d’al-
tres. A continuació el festival 
comptarà amb una sessió de 
música disco-funk amb Ma-
nero Sound System, que por-
taran a Igualada l’espectacle 
que presenta tota l’essència 
de la Fundación Tony Ma-
nero en format trio. Tancarà 
la programació del festival la 
sessió de Miguelito Superstar 
Dj.
El festival també comptarà 
amb la presència de l’artista 
audiovisual manresà Gerard 
3D, que omplirà de llum i 
projeccions l’escenari de la 
Zona de Barraques durant els 
concerts. 

La imatge de la 7a edició
El cartell del festival d’en-
guany ha estat creat per l’il-
lustrador i dissenyador igua-
ladí Xavier Mula. La imatge 
pretén posar de manifest la 
importància que té el barri del 
Rec per a la ciutat d’Igualada, 
tant des d’una vessant més 
tradicional i industrial (des-
tacant elements com xemene-
ies, fàbriques, el riu etc.) com 
en la part més creativa i esbo-
jarrada. “El cartell representa 
un imaginari protagonitzat 
per personatges surrealistes 
però que alhora connectem 
amb el passat, present i futur 
del barri”, explica Mula.
L’estil emprat en el disseny del 
cartell combina una part més 
tradicional, simulant il·lustra-
cions de gravats antics, amb 
una de més moderna, gràci-
es al dinamisme i l’explosió 
de colors. “Aquesta vitalitat i 
potència visual de color l’hem 
aconseguit gràcies a la tècnica 
artesanal de la serigrafia, cosa 
que amb la impressió offset o 

Mazoni, Enric Montefusco, Núria Graham i Manero 
Sound System, caps de cartell del RRRREC Festival 2018
El festival, que s’emmarca dins dels actes de la Festa Major d’Igualada, tindrà lloc el 21, 25 i 26 d’agost al Teatre Municipal 
l’Ateneu i a la Zona de Barraques

laser hagues sigut més difícil 
d’aconseguir”, detalla l’artista.

El RRRREC Festival
El RRRREC Festival va néixer 
el 2011 al barri del Rec d’Igua-
lada, quan un grup d’artistes i 
persones relacionades amb el 
món de la cultura, i sota l’em-
para de l’Associació Amics 
del Rec, van organitzar unes 
jornades culturals i artísti-
ques al recinte del Vapor de 
Baix, per seguir difonent la 
bellesa del barri del Rec i així 
reivindicar-lo com una zona 
cultural potent de la ciutat.
Després de l’èxit de la prime-
ra edició l’any 2011, la Basti-
da del Rec, l’associació que va 
néixer com a resultat d’aque-
lla jornada d’activitats artísti-
ques, es va instal·lar i recupe-
rar un espai fabril al mateix 
Vapor de Baix, reivindicant 
i reclamant el barri del Rec 
com a espai viu i de cultura, 
organitzant activitats cultu-
rals durant tot l’any i duent 
a terme 5 edicions més del 
RRRREC Festival, on la mú-
sica sempre hi ha tingut un 
pes molt important amb gent 

com l’Albert Pla, l’Adrià Pun-
tí, Mujeres, Ferran Palau, Ix!, 
Me and The Bees o Anímic.
Enguany agafa les regnes or-
ganitzatives del festival, el 
col·lectiu La MaCa, l’associ-
ació cultural més recent for-
mada al barri del Rec, i en 
coorganització amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, presenta la 
7a edició del RRRREC Festi-
val que omplirà de música de 
primer nivell fins a tres nits 
de la Festa Major d’Igualada.
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El diumenge, 29 de juli-
ol a les 12h, el depar-
tament de Promoció 

Cultural de l’Ajuntament i el 
Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia convi-
den a una nova activitat del 
programa Creactiva’t al Mu-
seu!, titulada Experimentem 
Guinovart.
En seran protagonistes els co-
lors de la Mediterrània, del blat 
i dels rostolls que tant van cap-
tivar l’artista Josep Guinovart. 
En aquest taller, conduït per 
Teresa Riba, escultora i pro-
fessora de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps, 
grans i petits podran endin-

sar-se en el món de Guinovart, 
tot experimentant tècniques 
senzilles d’estampació i gravat 
amb materials naturals i quo-
tidians, tal com feia sovint l’ar-
tista per crear les seves obres.
El taller està pensat per a famí-
lies amb infants a partir de 6 
anys. Es recomana portar roba 
que es pugui tacar. L’activitat 
és gratuïta i l’accés, amb afo-
rament limitat i sense reserva 
prèvia, es farà segons l’ordre 
d’arribada.

Programa Creactiva’t al 
Museu!
El programa Creactiva’t al Mu-
seu! Diumenges familiars al 
Museu de la Pell reuneix deu 
propostes mensuals molt va-

“Experimentem Guinovart”, taller de 
creació artística diumenge al Museu

riades, que van des de tallers 
diversos a contacontes, visites 
o activitats lúdiques. L’objectiu 
és posar en valor l’experiència 
de crear i d’aprendre gaudint 
en família, al voltant de les ex-
posicions temporals i les col-
leccions del Museu, la història 
i l’expressió de la cultura local. 
Aquesta és una iniciativa del 
Museu de la Pell i del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps, els Moixigan-
guers d’Igualada, Ingravita, el 
Museu Molí Parerer de Cape-
llades, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Amb obres de mati-
sos blaus, platejats i 
daurats inspirats en 

el mar, l’artista igualadí Mar-
cial Fernández Subirana ha 
presentat al Club Nàutic de 
Sitges una mostra de la seva 
obra pictòrica.
El Nàutic, a l’espigó sota la 
coneguda església sitgetana, 
va complir l’any passat el seu 
50 Aniversari i ofereix peri-
òdicament exposicions  d’art 
a les seves instal·lacions, sin-
tonitzant així amb la tradició 

artística de la localitat medi-
terrània.
En aquesta ocasió, junt amb 
Marcial, també exposa l’ar-
tista Carlos Mariné, que hi 
presenta uns magnífics dibui-
xos a ploma i tinta xinesa de 
figures humanes, amb línies 
decidides i vigoroses.
Aquesta exposició fou inau-
gurada el passat dia 13 de 
juliol i en féu la presenta-
ció el secretari del Club i vi-
ce-president del Reial Cercle 
Artístc de Barcelona Sr. Joan 
Capella. Es pot visitar fins el 
30 d’agost.

Marcial vesteix de blau el 
Nàutic de Sitges

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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El festival Jardins Musi-
cals de Piera ha celebrat 
la primera edició els 

dies 19, 20 i 21 de juliol amb 
un gran èxit de públic i ex-
cel·lent acollida per part dels 
veïns de la població i rodalies, 
que han exhaurit les més de 
cinc-centes entrades que s’ha-
vien posat a la venda per als 
tres espectacles celebrats en 
jardins de cases privades del 
municipi.
Aquesta primera edició ha 
consistit en dos concerts de re-
pertori líric i un espectacle de 
ballet. Dijous 19, els cantants 
Maribel Ortega (soprano), 
Carles Cosías (tenor) i Toni 
Marsol (baríton), acompa-
nyats pel pianista Josep Buforn 
i conduïts per Marcel Gorgo-
ri, van actuar al jardí de Cal 
Pepus, on van interpretar un 
programa dedicat monogrà-
ficament a fragments d’obres 
de Verdi. L’endemà, divendres, 
un quartet de flauta i cordes va 
acompanyar els ballarins del 
Ballet de Catalunya en una in-
terpretació del cèlebre “Tren-
canous” de Txaikovski als jar-
dins de la Torre Solana. 
Finalment, dissabte 20, el barí-
ton Àngel Òdena i la soprano 
Sara Blanch, acompanyats per 

El festival Jardins Musicals 
de Piera tanca la primera 
edició amb gran èxit

Marco Evangelisti al piano, 
van tancar el festival amb un 
repertori d’òpera i sarsuela a 
Cal Victor Riu. Els dos darrers 
concerts, a més, van ser pre-
sentats per Marcel Gorgori i 
Roger Alier.
Altres característiques dels 
concerts del festival Jardins 
Musicals de Piera han estat 
la proximitat amb el públic, 
ja que l’aforament de cada 
espectacle no ha superat les 
dues-centes persones, i la pos-
sibilitat de compartir, en aca-
bar, una copa de cava amb els 
artistes així com la fresca d’un 
vespre d’estiu.
L’Associació Piera Cultura 
Segle XXI, impulsora de l’es-
deveniment, ja prepara per al 
juliol de 2019 la segona edició 
d’aquest festival, nascut amb 
l’objectiu d’ampliar l’oferta 
cultural d’aquesta població de 
la comarca de l’Anoia i el seu 
entorn, escollit com a zona 
d’estiueig a començaments del 
segle XX i que conserva un 
gran patrimoni arquitectònic. 
A més, pretén cobrir la escas-
sa existència de festivals de 
música a la Catalunya central 
i permet descobrir espais, en 
molts casos d’interès artístic, 
als quals la gent no té accés la 
resta de l’any, perquè són d’àm-
bit privat.

Els Amics de les Arts posen dissabte el 
colofó final als Festivals Alta Segarra
MÚSICA / LA VEU 

Els Festivals Alta Segarra 
encaren la recta final i 
Calaf en serà el darrer 

escenari. Un escenari que can-
via la ubicació plantejada inici-
alment, Les Eres d’en Tardà, i es 
trasllada a la plaça Gran a causa 
del mal estat del terreny provo-
cat per la tempesta de calamar-
sa d’aquest passat dimarts a la 
tarda. Xarim Aresté actuarà di-
vendres, 27 de juliol, i l’endemà 
Els Amics de les Arts posaran 
el colofó final d’aquesta tercera 
edició presentant el seu darrer 
treball, Un estrany poder. 
La pluja va deslluir el segon cap 
de setmana del certamen que 
havia de tenir lloc a l’exterior 
del Casal de la Salle de Pare-
res, al terme de Veciana. El mal 
temps però, no va impedir que 
gairebé 500 persones gaudissin 
de l’espectacular Tossudament 
Llach, concert de la Simfònica 
de Cobla i Corda de Catalu-
nya que, en aquesta ocasió, va 
comptar amb la col·laboració 
de les cantants Beth Rodergas 
i Elena Gadel. El concert va te-
nir lloc a l’interior de l’església 
del Casal de la Salle. 
A més d’un cert endarreriment 
en l’inici, la modificació va fer 
que les condicions no fossin 
les desitjades i per aquest mo-

tiu, des de l’entitat organitza-
dora, Àgora Alta Segarra, el 
seu president, Jordi Mas, vol 
agrair “la paciència i col·la-
boració de tots els assistents, 
l’acolliment dels germans de 
La Salle, i el gran esforç que 
van fer els músics i les can-
tants per transmetre l’emoció 
d’una música que és pur sen-
timent. Finalment, vam viure 
una nit per emmarcar”. 
L’endemà dissabte, davant 
una nova amenaça de pluja, el 
concert de la banda barcelo-
nina La Folie, també es va ce-
lebrar a l’interior de l’església. 
Lluny de deslluir el concert, 
el canvi va crear un ambient 
especial i únic. 
 
Xarim Aresté
Amb una llarga trajectòria a 
l’esquena, Xarim Aresté serà 
el protagonista del penúl-
tim concert d’aquesta edició, 
avui divendres  27 de juliol. 
Va iniciar la seva carrera de 
molt jove, quan amb  només 
13 anys va muntar la seva pri-
mera banda de punk a la qual 
van seguir moltes més. El seu 
primer gran projecte  perso-
nal va ser Very Pomelo, ban-
da amb la que va publicar tres 
discos de rock’n’roll. Després 
de la seva faceta més rockera 
acompanyant projectes del  tot 

diversos com Maika Makovski, 
Sanjosex, Sopa de Cabra o Jo-
sele Santiago, ha iniciat  una 
aventura solitària on el desco-
brim en una faceta de cantau-
tor, sense l’aura  rockera  que  
mai  l’abandona. Polinèsies és el 
títol del seu disc més recent, el 
tercer de la seva trajectòria en 
solitari, un viatge per un uni-
vers alhora íntim i col·lectiu.
 
Un estrany poder
Dissabte, Els Amics de les Arts 
tornen a Calaf després que ja fa 
uns anys enrere ho fessin per 
donar el tret de sortida a la gira 
de presentació de Bed&Break-
fast. En aquesta ocasió, el quar-
tet format per  Dani Alegret, 
Joan Enric Barceló, Eduard 
Costa i Ferran Piqué seran a 
la capital de l’Alta Segarra per 
presentar-nos Un estrany po-
der, el seu quart disc d’estudi.
   
Tast Km0
Els Festivals Alta Segarra són 
també una proposta gastro-
nòmica. I és que en paral·lel a 
la proposta musical, cada un 
dels concerts es marida amb 
un tast amb productes de 
Km0 de primera qualitat que 
organitza l’entitat calafina, 
Grup Anifalac.
Aquesta conjunció crea una 
oferta cultural i gastronòmica 
que se suma a l’atractiu del pai-
satge i de la història del territo-
ri per acabar conformant una 
interessant oferta per a les més 
de 60 cases rurals de la comar-
ca, augmentant així l’atractiu 
per a visitar-les. 

Entrades a tictactiquet.com
Les entrades es poden adquirir 
a tictactiquet.com per un preu 
de 12 euros el concert de Xa-
rim Aresté, i de 16 euros el de 
Els Amics de les Arts (15 i 20 
euros a taquilla). Hi ha l’opció 
d’agafar-les amb o sense el tast 
gastronòmic (8 euros).



El “Marxantdones”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Amb aquest renom fou conegut 
el senyor Joaquim Font i Font. 
Era de la família coneguda, 

vulgarment, per “Marxantdones”, o 
sia que era de la nissaga que algú de 
la qual havia fet de marxant. Aquest, 
quan arribava a les masies de les roda-
lies, solia presentar-se a les mestresses 
de casa, dient: “El marxant, dones”. 
Fou una expressió que li va quedar 

com identitària.
El seu pare formà part de la comissió 
que s’encarregà de portar els germans 
Maristes a Igualada. Per aquest mo-
tiu, ell fou un dels primers alumnes de 
la primitiva escola, que era al carrer 
d’Antoni Franch. D’aquella època, re-
cordava al germà Lluís, que fou el fun-
dador  i primer director del nou centre 
educatiu, que acabava de fundar-se a 

la ciutat.
De gran, fou “municipal”, com eren 
coneguts els policies del municipi, 
anomenats, també, “urbanos”. Era on-
cle del sacerdot Joaquim Font, a qui 
anomenaven “Mn. Quimet”, que fou 
rector de l’Espelt i de la Soledat.
Foto del llibre “1896-1996, Maristes i 
Igualada. Un segle compartit”, de Lluís 
Serra Llansana i Magí Puig Gubern.  
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Tots els dilluns d’aquest 
mes de juliol cap al  
capvespre hem gaudit 

de cinema, concerts, poesia,  
presentacions, tast de vins …, 
tot degustant exquisides ta-
pes en un jardí al bell mig de 
la ciutat, el Jardí Prohibit de 
l’Ateneu Igualadí.
El pròxim dilluns 30 de juliol, 
a les 9 del vespre celebrarem 
l’últim Tapilluns de la tempo-
rada amb una sessió d’òpera i 
cinema impartida per la pe-
riodista i divulgadora musi-
cal, Rosa Maria Carbonell.
En aquesta sessió descobrirem 
o recordarem peces d’òpera 
en pel·lícules de directors de 
cine com Quentin Tarantino, 
Alejandro Amenábar, Francis 
Ford Coppola o Roberto Be-
nigni, entre d’altres. 
Es tracta d’identificar aquests 
fragments en les òperes ori-
ginals i reconèixer la part 
escollida per a la pel·lícula,  
contemplar les escenes dins 
la mateixa òpera, les millors 
versions i amb els intèrprets 
més reconeguts,  conèixer 
l’argument de l’òpera, així 
com detalls i anècdotes de la 
vida del compositor o dels 
mateixos cantants. Tot plegat 
ens farà descobrir històries 
colpidores, potents i màgi-
ques. 
La sessió ens endinsarà en el 
món de l’òpera i segurament 
entendrem el perquè mou 
tantes passions i aconsegueix 
seguidors tan fidels. 

Rosa Maria Carbonell és lli-
cenciada en Filosofia i Lletres 
per la UB. Part de la seva vida 
laboral s’ha desenvolupat en 
el món del periodisme: La 
Vanguardia, Maire Clai-
re, Hogar y Moda, Vogue o 
Paisajes desde el tren, en-
tre d’altres i ha publicat tres 
llibres: Algun dia Irina, No 
ploris mami i Piojos, insectos 
de compañía.

Un tast de fragments d’òpera tancarà 
l’última vetllada dels Tapilluns 
al jardí de l’Ateneu 

Paral·lelament a la feina lite-
rària, ha investigat i format 
en el món de l’òpera i des de 
fa anys es dedica a la seva di-
vulgació a través de tallers. A 
la seva web www.pasionpor-
laopera.com trobareu infor-
mació més detallada.
Esperem compartir amb vos-
altres aquest especial Tapi-
lluns per tancar la temporada.

Preu per assistir a la sessió: 8 
€. Inscripció prèvia a la Se-
cretaria de l’Ateneu, elteuate-
neu@ateneuigualadi.org o bé 
al tel. 93 803 07 63
Com és habitual, la consumi-
ció mínima és de 5 € amb ta-
pes incloses.

La sessió serà impartida 
per la periodista i di-

vulgadora Rosa Maria 
Carbonell

TEATRE / C. MUNTANER 

Divendres passat i din-
tre els actes de la Festa 
Major de ca n’Aguilera 

el grup de teatre local va repre-
sentar  la comèdia Allo Allo.
Allo Allo va ser una sèrie de te-
levisió britànica de la Cadena 
BBC1 que es va emetre des de 
l’any 1982 fins l’any 1992. 
Ambientada en un cafè de 
Nouvion, durant l’ocupació 
Alemanya de França en la se-
gona guerra Mundial. Els ale-
manys han ocupat el poble i 
robat tots els objectes de valor, 
fins i tot el primer rellotge de 
cucut que es va fabricar i el 
quadre de Van Clomp “la Ma-
donna Caiguda”. El comandant 
alemany vol apropiar-se de tots 
els objectes una vegada acabi 
la guerra, per la qual cosa obli-
ga al propietari del cafè, René 
François a guardar-se’ls. Hitler 
també vol el quadre per ell , i 
envia a un agent de la Gestapo, 
Herr Otto Flick perquè el tro-
bi, si més no, Flick també vol el 
quadre per ell.
Al mateix temps, René fa servir 
el local com a refugi per els dos 

aviadors britànics de la RAF, 
als quals la resistència (que to-
tes són dones) vol enviar a casa.     
Abans de començar la re-
presentació, el director de la 
companyia per aquesta ocasió, 
l’amic Antonio Escudero va fer 
un parlament per presentar 
aquesta obra, en un moment 
donat va tenir un toc emotiu:  
va ser quan ell va explicar que 
amb aquesta obra d’avui s’inau-
gura l’ampliació i arranjament 
del terra de l’escenari, hi va fer 
pujar a dues persones molt im-
portants dins el mon teatral de 
Ca n’Aguilera: la Mari Carme 
Picart i en Ricard Picart, per-
què d’una manera simbòlica 
fossin els primers en trepitjar 
aquest nou escenari.
Tot seguit va començar la re-
presentació d’aquesta obra, 
amb una platea plena de pú-
blic. Les cinc actrius i vuit ac-
tors van representar amb mol-
ta dignitat aquest muntatge, 
una obra amb dos actes i una 
durada de quasi bé dues hores 
van fer riure al públic assistent 
que va premiar a la companyia 
amb llargs aplaudiments al fi-
nalitzar la representació.

El Grup de Teatre de 
Ca n’Aguilera presenta 
l’obra  “Allo, Allo”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

30 anys d’Anòlia versus 30 anys de SAU

Enguany, el festival de música igualadí ha 
gaudit d’una programació excepcional amb 
motiu del festeig de les seves tres dècades 

d’existència. I, dins del reeixit calendari de con-
certs, aquest certamen que organitza el depar-
tament de Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb la gestió musical d’Enderrock i el 
recolzament d’Estrella Damm, ha disposat l’ocu-
pació gratuïta de tres espais igualadins: la Plaça 
de Cal Font, el Parc Central i el pati del Museu 
de la Pell. I, d’entre els famosos vocalistes i grups 

musicals convocats, són el conjunt osonenc SAU 
-el grup que va obrir l’Anòlia d’enguany- amb la 
presentació de la seva gira SAU30, un aniversari 
que mereix un reconeixement més especial.
SAU30, mitjançant una gira, celebra –també- les 
tres dècades del seu naixement; a partir d’una co-
mesa en què s’han reunit tots els components de 
la banda original, amb la incorporació de Jonat-
han Argüelles –en el lloc del sempre memorable 
Carles Sabater- amb la idea de rescatar  temes 
d’èxit dels anys 80 i 90, i recordar la seva trajec-
tòria. I, aquests músics, tècnics, road mànagers 

i l’estructura, en tant que  constituents del grup 
han estat un veritable reclam per a aquest acte de 
commemoració del seu trentè aniversari al Parc 
Central de l’Avinguda Catalunya; amb un públic 
que també els va homenatjar per haver estat un 
dels grups més importants de l’escena catalana. 

SAU30, sempre en la memòria de tota una ge-
neració 
Per a aquesta història s’hi ha embarcat tots aquells 
que van formar part dels començaments de la 

banda, i d’altres incorporats posteriorment. Es 
tracta de Pep Sala (guitarra i veu), Carles “Xarli” 
Oliver (bateria del 1987 al 1990), Quim “Benítez” 
Vilaplana (bateria del 1990 al 1998), Pep Sánchez 
(baixista del 1987 al 1996), Ramon Altimir (te-
clista del 1987 al 1999), Jordi Mena (guitarrista 
del 1991 al 1997), Josep Lluís Pérez (guitarrista 
del 1997 al 1999), Gerry Duffy i (percussionista 
del 1988 al 1999). Endemés, Joan Capdevila, lle-
trista i mànager de SAU, també hi participa com a 
mànager i mereix una menció especial el vocalis-
ta  Jonathan Argüelles -anteriorment membre del 

grup- en el lloc de Carles Sabater; i finalment el 
multiinstrumentista, Joan Antonell.
SAU, com altres grups de música, va néixer per 
pura casualitat, però amb encert i molta quími-
ca personal, a l’entorn d’una Escola de música de 
Vic. I, un vespre del mes de novembre de l’any 
1986, a l’Escola d’Arts i Oficis de Vic, per primera 
vegada, Pep Sala i Carles Sabater van compartir 
escenari; d’aleshores ençà es va anar configurant 

el veritable semblant i l’inconfusible estil dels ini-
cis d’una banda que ha deixat un llegat –de deu 
discos d’estudi i nombroses lletres- que tota una 
generació mai no oblidarà.
El grup, un dels pioners del rock català, es va 
mantenir actiu fins a la mort de Carles Sabater, 
a l’any 1999. En aquesta torna, actualment, reviu 
moltes peces del seu repertori bo i conformant la 
voluntat de fer un espectacle pensat des del re-
cord, amb un munt de cançons que han ultrapas-
sat fronteres, d’entre les quals el “Boig per tu”, la 
més radiada a tot Catalunya.   
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Després de l’èxit de l’es-
trena d’aquest insò-
lit festival, celebrat 

l’any passat amb l’actuació 
de Quico Tretze acompanyat 
per Núria Galvany al violon-
cel i Marc Mateu al teclat, el 
divendres 27 de juliol tindrà 
lloc la segona edició del Em-
bosca’t, al bosc de Clariana, 
Argençola. El concert comp-
tarà amb les actuacions de 
Ravid Goldschmidt (21:30h) i 
Ferran Palau (23h).
Ravid Goldschmidt és con-
siderat un dels millors intèr-
prets de Hang. Goldschmidt 
aconsegueix captivar-nos 
dibuixant ritmes i melodi-
es amb les seves mans sobre 
aquest innovador instru-

ment de percussió, creant 
així una atmosfera màgica 
que ens submergeix en un 
mar d’harmòniques emoci-
ons i sensacions.
Ferran Palau presenta el seu 
últim treball de pop metafísic 
“Blanc”, el seu tercer disc en 
solitari, un delicat balanceig 

Embosca’t Festival: l’experiència de 
gaudir de músiques singulars al mig 
del bosc de Clariana

en el temps a través d’oníri-
ques melodies que ens traslla-
den a universos plens de nos-
tàlgia i sensibilitat.
Els concerts són amb sistema 
de taquilla inversa. Durant la 
nit hi haurà servei de bar amb 
servei de begudes i sopars 
freds.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest mes d’agost  recordant 
l’obra pictòrica  d’ Antoni Jor-
ba   i  la seva col·laboració 
amb l’entitat igualadina  Mans 
Unides, podrem gaudir d’una 
exposició solidària.  La famí-
lia ha cedit obres de l’artista 
les quals seran exposades per 
ser venudes i les aportacions 
es destinaran a Mans Unides, 
concretament  per participar 
en el finançament del pro-
jecte d’enguany que és l’accés 
d’aigua potable a la regió con-
golesa de Qara. 
L’Exposició que restarà ober-
ta del 31 juliol al 2 de setem-
bre  la podreu visitar al Mu-
seu de la Pell d’Igualada, en 
l’horari de dimarts a  diven-
dres  de  10 a 14h   i diumenge 
i festius de 11 a 14h.
Des d’aquí volem donar les 

gràcies  a la seva  família per 
la col·laboració amb nosal-
tres.  Com es sabut el matri-
moni Jorba-Castellet, va estar 
molt vinculat a Mans Unides, 
concretament l’esposa del Sr. 
Jorba, la Sra. Lourdes Caste-
llet fou molts anys coordina-
dora de l’entitat igualadina.  
També volem agrair  since-
rament la col·laboració del 
Museu de la Pell i a tot el seu 
personal.

Exposició solidària 
d’obres d’Antoni Jorba



zarà el vermut musical amb cançons prò-
pies del seu nou disc “El viatge silenciós” 
amb estil folk-rock-indie en català.Orga-
nitza Associació Cultural Galàxia.
Diumenge a les 12 del migdia al Jardí 
Prohibit de l’Ateneu

TEATRE
Sta. Coloma de Queralt 

El Grup de Teatre Naltrus de Santa Colo-
ma de Queralt, presenta l’obra “El crèdit” 
de Jordi Galceran
Diumenge a les 7 de la tarda al teatre mu-
nicipal l’Estrella.

DILLUNS 30  

TAPILLUNS
Igualada

‘Cinema i òpera. Tast de fragments d’òpe-
ra a través del cinema’. Descobrirem o re-
cordarem peces d’òpera en pel·lícules de 
directors de cine  com Quentin Tarantino, 
Alejandro Amenábar, Francis Ford Cop-
pola o Roberto Benigni, entre d’altres.
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí Prohibit 
de l’Ateneu.

DIJOUS 2

MÚSICA
Igualada 

Concert amb el calafí Marco Rubiol ‘ Y a ti, 
nada, gracias por todo’’. Organitza Associ-
ació Cultural Galàxia.
Dijous a les 7 de la tarda al Jardí Prohibit 
de l’Ateneu.

DIVENDRES 27 

MÚSICA
Igualada 

King’s School de Peterborough choir
És un grup de 45 estudiants que pertanyen 
al cor acompanyats de un grup de musics 
que toquen instruments de metalls, cordes 
i vent.
Divendres a les 9 del vespre a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Piera 

Tercer concert del cicle «A l’Estiu Música 
en Viu» (MEV’2018). La Vella Dixieland, 
un grup de jazz clàssic fundat l’any 1980, 
ofereix el seu millor repertori. Entrada 
lliure..
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Calaf 

Concert amb Xarim Aresté que portarà 
temes del seu darrer disc “Polinèsies” el 
tercer de la seva trajectòria en solitari, un 
viatge per un univers alhora íntim i col-
lectiu on cada cançó és una illa formada 
per mil illes diferents.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a les Eres 
d’en Tardà.

EMBOSCAT FESTIVAL
Clariana 

Segona edició d’aquest festival entranyable 
en un espai únic al mig del bosc. El con-
cert comptarà amb les actuacions de Ra-
vid Goldschmidt (21:30h) i Ferran Palau 
(23h)..
Divendres a partir de 2/4 de 10 del vespre 
al bosc de Clariana.

DISSABTE 28

SARDANES
Igualada 

44è aniversari de l’Agrupació Sardanista 
de Piera. Festa d’aniversari i ballada de 

sardanes amb la Cobla 1 d’Octubre
Dissabte a les 7 de la tarda al Parc del 
Gall Mullat.

ACÚSTICS/SANTA BIRRA
Castellolí 

2a Mostra de cervesa artesana. Tasts de 
cerveses i concerts amb Emma Gomez i 
Pribiz.
Dissabte a partir de les 6 de la tarda a 
l’Esglesia Vella.

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Calaf 

Concert amb Els Amics de les Arts. El 
quartet de moda faran parada als Festivals 
Alta Segarra per presentar-nos “Un es-
trany poder” (Warner, 2017), el seu quart 
disc d’estudi..
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a les Eres d’en 
Tardà.

DIUMENGE 29  

TALLER
Igualada 

“Experimentem Guinovart”
Deixeu-vos seduir pels colors de la Medi-
terrània, del blat i dels rostolls que tant van 
captivar aquest artista i endinseu-vos en el 
seu món al taller creatiu proposat per pro-
fessors de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps..
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

El cantautor Mau de Girona, ens amenit-

DEL CAP AL 
PAPER: EL PROCÉS 
D’IL·LUSTRACIÓ
La il·lustradora ens mostra com, 
des d’una idea o un text, tot comen-
ça 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.

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
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Ja són 43 les edicions d’aquest esdeve-
niment cultural de prestigi internaci-
onal que es celebra a la preciosa vila 
d’Arsèguel, al peu de la serralada de 
Cadí, en el que participen grans mú-
sics de diversos països tant d’Europa 
com d’Amèrica. L’etnomusicòleg Ar-
tur Blasco es manté des de l’any 1976 
al capdavant de l’organització. La seva 
bona feina es transforma en la gran 
acollida de públic, que augmenta la 
seva assistència any rere any.
És un honor per al Trio Néixer, que 
es compti amb la seva presència, amb 
la que espera deixar ben alt el nom 
d’Igualada.
Detallem les dates i llocs on se celebra 
la Trobada:
28 juliol – Arsèguel
30 juliol – Puigcerdà (Casino Ceretà)
1 agost – Vilagrassa

El Trio Néixer torna a la 
Trobada Internacional 
d’Acordeonistes del 
Pirineu

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres a les 9 del vespre a la 
Basílica de Santa María d’Igualada 
tindrà lloc el concert a càrrec de The 
King’s (The Cathedral) School de Pe-
terborough choir.  
En aquest concert, que es celebrarà en 
benefici de Càritas Arxiprestal Ano-
ia-Segarra a través de taquilla inversa,  
participarà un grup d’estudiants  que 
pertanyen al cor acompanyats de un 
grup de musics que toquen  instru-
ments de metalls, cordes i vent.
Aquest Concert està organitzat per 
Musica Europa, dins la gira que estan 
fent per Catalunya.

Concert del The King’s 
(The Cathedral) School 
choir de Peterborough





Amor i cançons
A Igualada •  Mamma mia! Una y otra vez

RAMON ROBERT / 

I nspirada en les populars cançons 
del grup Abba, rodada en una 
encantadora illa grega i amb una 

Meryl Street demostrant a tothom que 
també té aptituds per a la comèdia, 
Mamma Mia va ser una de les 10 pel·
lícules més taquilleres de l’any 2008. 
Han passat deu anys des de llavors, i 
aquella pel·lícula segueix tenint altes 
audiències cada vegada que la progra·
men a la televisió. Vistos els resultats, 
no és gens estrany que els productors 
d’aquella animada comèdia musical 
(un d’ells l’actor Tom Hanks) hagin de·
cidit fer·ne una continuació. La nova 
pel·lícula porta del títol de Mamma 

Mia!: Una y otra vez.
Repeteixen els mateixos actors (o si·
gui Amanda Seyfried, Julie Walters, 
Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgard o Meryl Streep, és clar) però 
n’apareixen alguns de nous (Lily Ja·
mes, Andy Garcia, Cher). Tots plegats 
participen en una nova comèdia en la 
que tornem a la mateixa illa i en la que 
tornen a sonar les cançons dels Abba. 
Des del present, els protagonistes ens 
expliquen els fets succeïts aquell estiu 
en què va començar aquesta història 
sobre els tres possibles pares de la So·
phie. Ja coneixem el format i la fórmu·
la emprada, però la veritat és que tot 
plegat torna a funcionar molt bé.
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Sisena missió impossible
Estrena •  Mision imposible. Fallout

RAMON ROBERT / 

P osem·nos els cinturons, que 
l’acció i l’emoció més adrenalí·
tica estan assegurades. I és que 

torna a la càrrega l’incombustible Et·
han Hunt (Tom Cruise), agent d’ope·
racions de camp per al IMF, una agèn·
cia d’elit dedicada a l’espionatge que 
s’encarrega de dur a terme perilloses i 
altament sensibles missions internaci·
onals que han estat considerades com 
“impossibles”. En aquest sisè lliura·
ment de la nissaga, descobrim més a 
fons la personalitat d’Ethan Hunt que 
arriba acompanyat d’Henry Cavill, 
Vanessa Kirby, entre altres i també tor·
nem a veure a l’espia de l’MI6 Ilsa Faust 
(Rebecca Ferguson) i coneixem a la 

nova directora de la CIA (Angela Bas·
sett). A més, tornen altres personatges 
coneguts de la saga com Luther Stickell 
(Ving Rhames), Benji Dunn (Simon 
Pegg) i Alan Hunley (Alec Baldwin). 
Junts inicien una carrera contrarellot·
ge després d’una missió fallida.
Sota la direcció de Christopher Mc·
Quarrie, Misión Imposible: Fallout 
conforma i incrementa una fórmula 
assajada i contrastada en els anteriors 
títols de la nissaga. La seqüela ofereix 
tot allò que l’espectador espera: acció, 
emoció i suspens. Espectacular i sor·
prenent, serà el blockbuster de l’estiu, 
i només resta per veure si superarà en 
beneficis el Juràssic del Bayona, que va 
camí d’acumular mil milions de dòlars 
de taquilla internacional.

Premiada a Venecia
Estrena •  Sweet Country

RAMON ROBERT / 

G uardonada en el Festival de 
Venècia 2017 amb el Pre·
mi Especial del Jurat, Sweet 

Country és una producció australiana 
de gran qualitat humana i artística.  La 
pel.lícula està inspirada en una histò·
ria real succeïda a l’interior d’Austrà·
lia, a l’any 1929. Quan el aborigen Sam 
(Hamilton Morris) mata el propietari 
blanc Harry March (Ewen Leslie) en 

defensa pròpia, Sam i la seva dona Liz·
zie (Natassia Gorey·Furber) emprenen 
la fugida. Però la parella serà persegui·
da de forma incansable per les autori·
tats.
Realitzada per Warwick Thornton, la 
pel.lícula relata una dramàtica odissea 
humana, una crònica itinerant que se 
segueix amb interès perquè escenaris 
i protagonistes donen sensació d’au·
tenticitat. És una història de racisme, 
intolerància i violència, un relat auster 
i serè, però ple de fúria i dolor. 



MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Estats Units. Comèdia romàntica i musical. D’ Ol Parker. 
Amb Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin 
Firth, Stellan Skarsgard, Cher, Meryl Streep..  
La pel.lícula ens porta de viatge al estiu on va començar tot. 
Des de la seva vida en el present, els protagonistes ens ex-
pliquen els fets succeïts el màgic estiu en què va començar 
aquesta història dels tres possibles pares de Sophie. Amb les 
cançons del grup musical Abba.

MISION IMPOSIBLE. FALLOUT
Estats Units. Intriga i acció. De Christopher McQuarrie. 
Amb Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon 
Pegg, Alec Baldwin, Angela Bassett.
isè lliurament de la nissaga. En aquesta ocasió presenta a 
Ethan Hunt i el seu equip IMF, amb alguns aliats coneguts, 
en una lluita contra rellotge després que una missió surti 
malament. Però Hunt és un home de molts recursos.

CORPORATE
França. Drama. De Nicolas Silhol. Amb Céline Sallette, 
Lambert Wilson. 
Emilie, una dona amb pocs escrúpols, ha estat recentment 
contractada  com a cap de recursos humans de la multina-
cional Esen. La seva missió és aconseguir que els empleats 
que l’empresa ja no vol renunciïn ells mateixos, i així no ser 
acusada d’acomiadar centenars de treballadors.  L’estratègia 
de Esen és crear una sèrie de circumstàncies adverses per 
aconseguir les renúncies. Però un empleat es suïcida. 

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Leo Harlem, 
Alejandro Serrano, Jordi Sánchez, Berto Romero. 
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina que somia 
amb un treball en el món financer. En plena crisi de parella, 
i amb grans deutes, fa una promesa que no pot complir: si el 
seu fill Nico, de 9 anys, treu tot excel·lents, el portarà a unes 
vacances d’estiu inoblidables.

SWEET COUNTRY
Austràlia. Dramàtica. De Warwick Thornton. Amb Ha-
milton Morris, Bryan Brown, Sam Neill. 
Inspirada en una història real succeïda a l’interior d’Austrà-
lia , a l´any 1929. Tot comença quan el aborigen Sam mata 
el propietari blanc Harry March en defensa pròpia. Sam i la 
seva dona Lizzie emprenen la fugida . Però la parella serà 
perseguida de forma incansable per les autoritats.

  

HOTEL TRANSYLVANIA 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..

EL RASCACIELOS 
Estats Units. Acció. De  Rawson Marshall Thurber. Amb 
Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han  
Will Sawyer és un antic líder de l’Equip de Rescat de Ostat-
ges de l’FBI i un veterà dels marines. En l’actualitat treballa 
com a assessor de seguretat encarregat de gestionar les in-
fraestructures dels gratacels més grans del món. Will haurà 
de viatjar a la Xina, on es trobarà amb que l’edifici més alt i 
segur del món de sobte ha començat a cremar. Serà acusat 
d’aquest succés, i acabarà embolicat en diversos perills..

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) 

MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 17:30/20:00
Dll: 17:30/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30/20:00 (VOSE)

1/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT
Dv a Dc: 16:00/19:00/22:00
Dj: 16:00
1/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT 3D
Dg: 12:30
1/ LOS INCREIBLES 2
Dj: 19:30/22:00

2/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Dv Ds Dll a Dc: 17;15/19:30/21:45 
Dg: 12:00/14:20/17:15/19:30/21:45
Dj: 16:35
2/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT 
Dj: 19:00/22:00

3/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA  
Dv a Dj: 15:50/17:40/19:50/21:50
Dg: 12:15/15:50/17:40/19:50/21:50

4/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
Dv a Dj: 16:10
Dg: 14:00/16.10
4/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dc: 18:10/20:20
Dj: 18:10
4/ HOTEL TRANSILVANIA (CAT)
Dg: 11:55
4/ JURASSIC WORLD: EL REINO 
CAIDO
Dv a Dc: 22:15
4/ LOS INCREIBLES 2
Dj: 20:30

5/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dv Ds Dll a Dj: 
15:45/18:05/20:25/22:45
Dg: 13:00/15:45/18:05/20:25/22:45

6/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:10
Dg: 12:50/15:00/17:00/19:10
6/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dv a Dj: 21:30

7/ JURASSIC WORLD: EL REINO 
CAIDO
Dv a Dj: 16:15
Dg: 12:20/16:15
7/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE 
DE LAS BESTIAS
Dv. a Dj: 18:45/20:45/22:50

8/ EL RASCACIELOS
Dv a Dj: 16:30/8:30/20:30
Dg: 12:45/16:30/18:30/20:30
8/ OCEAN’S 8
Dv a Dj: 22:40

SALA AUDITORI

MISION IMPOSIBLE
Dv: 18:00/20:45
Ds:16/00/18:40/21:15
Dg:16:00/18:40/21:15

SALA PETITA

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:45/18:30/20:30
Dg.: 16:45/18:30/20:30

CORPORATE  
Ds i Dg: 18:00
SWEET COUNTRY  
Ds i Dg: 19:40

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pinturaEscalada

Oriol Claramunt  / Laia Vaquès
Marta Valls /Judit Solà

Juan-José Esteban

-

Joana Palmés Sala Sira Fornós Solà Anna Esquius

Marta Escura Corominas

Maria Rosa Boladeras

Àgata Brunet / Eteve Camps
Rosa Mª Dillet /Montse Castells

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

* C/ del Retir 40
08700 Igualada

93 804 24 51

Tots els premis tenen 
una validesa d’un mes a 
partir del dia de la pu-
blicació dels seus guan-
yadors/guanyadores



Terme: Prats de Rei
Distància: 17,3 km
Temps: 5 H
Dificultat: NORMAL
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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

·Cuixes de pollastre 4
·Cervesa negra 1
·Ceba 1
·Sal i pebre al gust

Elaboració

Per fer aquestes cuixes de 
pollastre a la cervesa negra, 
anem a utilitzar el forn, on 
quedaran molt tendres. En 
primer lloc, salpebrem bé i 
daurem les cuixes de pollas·
tre en una paella perquè que·
din cuites per totes les seves 
cares.

Mentre es fa el pollastre, pi·
quem la ceba i la sofregim a 
foc lent, fins que estigui ben 
tendre, però sense que arri·
bi a agafar color. En aquesta 
operació trigarem uns 20 mi·
nuts. Mentre, haurem posat a 
escalfar el forn a 200ºC.

En una safata de forn, col·lo·
quem la ceba sofregida for·

Cuixes de pollastre a 
la cervesa negra

mant un llit. Sobre ella col·
loquem les quatre cuixes de 
pollastre, alternant la seva 
posició perquè quedin bé i 
tinguin espai suficient per 
fer·se al forn.

Aboquem la cervesa negra 
sobre el conjunt i fiquem al 
forn la plata, deixant que 
el guisat es cuini durant 40 
minuts. Al cap de 20 minuts 
quan el pollastre s’hagi dau·
rat per una cara, podem do·
nar·li la volta perquè es dauri 
per l’altre costat. Traiem i de·
corem amb una mica de sàl·
via fresca perquè li aporti un 
extra d’aroma.

Per acompanyar la recepta 
de cuixes de pollastre a la 
cervesa negra, podeu pre·
parar unes bones patates, o 
servir una guarnició de ver·
dures. Trieu el que trieu de 
guarnició, no prepareu mas·
sa quantitat perquè la salsa 
està tan bona que és inevita·
ble sucar·hi pa.
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La Secessió/ CARMEL.LA PLANELL

Karlsplatz, portes i cúpula del pavelló/ CARMEL.LA PLANELL

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Resseguint, aquest 2018, la celebració del Modernisme vienès 

L’estació de metro de 
Karlsplatz, d’Otto 
Wagner

L es idees d’Otto Wagner 
van exercir una influ-
ència molt important 

per a la projecció urbanística 
i el creixement de la ciutat, 
malgrat que tot el seu treball 
s’acabés centrant en el projecte 
del metro, la veritable clau de 
volta de qualsevol planificació 
urbana. El metro va ser cons-
truït entre 1894 i 1901 i Wag-
ner, va ser nomenat enginyer 
en cap encarregat de tota la 
planificació i el disseny d’una 
trentena d’estacions, incloent 
l’enginyeria de ponts i túnels; 
unes realitzacions en què no 
se li va passar ni un detall, ni 
com a enginyer, ni com a ar-
quitecte ni com a decorador. 
És per això que la gran obra 
del Metro, i especialment  els 
dos pavellons bessons de l’Es-
tació de Schonbrunn, a Karls-
platz, són considerats la seva 
obra mestra, atès que realment 
va permetre’s d’experimentar 
amb les tècniques i els ele-
ments constructius i estètics 
més avantguardistes, utilit-
zant àmpliament el ferro com 
a un dels principals elements 
decoratius, tot concedint-li la 
inusitada elegància que pre-
senten les cúpules d’ambdós 
pavellons. 
Endemés, un refinadíssim re-
cobriment de panells de mar-
bre -adornats amb motius flo-
rals en or- en els dos recintes 
bessons de Karlsplatz apunten 
a ser les inqüestionables pe-
ces mestres de tot el conjunt 
de les estacions. Recentment, 
aquests preciosos motius d’es-
til Jugendstil han estat minu-

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

A Viena, a l’entorn de l’avinguda del Ring, durant les dues últimes dècades del segle 
XIX, s’hi havien edificat construccions monumentals més que emblemàtiques així com 
edificis propis de l’arquitectura civil, l’Ajuntament, el Parlament, la Universitat, etcè-
tera; posant l’arquitectura vienesa en una important posició internacional. Ara bé, 
paral·lelament s’anaven avivant uns grans projectes d’infraestructura pública, en 
concret la construcció del Metropolità i de la línia ferroviària, dissenyats per l’ar-
quitecte i urbanista Otto Wagner. En qüestió de temps, la circumstància que Viena 
es convertís en la capital cultural de l’Europa central -sobretot en la seva condició 
de capital de la música europea- va abocar-la a viure un dels seus més brillants pe-
ríodes històrics, coronat de fenomenals i atrevides arquitectures d’uns artistes que 
van fer possible una extraordinària confluència de totes les arts en l’art total que era 
l’art del  modernisme o el Jugendstil.
I, des d’una talentosa visió d’una acurada l’ampliació de la ciutat, sens dubte si hi 
ha dos edificis que contribueixen a definir l’origen de la gran renovació de l’arqui-
tectura, aquests són: 

ciosament restaurats i un d’ells 
–encara- serveix com a entra-
da al metro; mentre que l’altre, 
als mesos d’estiu, es converteix 
en una cafeteria oberta a una 
terrassa.

El pavelló de La 
Secessió, de Joseph M. 
Olbrich

La Secessió vienesa o Secessi-
on de Künstler Osterreich es 
una obra etèria de l’arquitecte 
Joseph Maria Olbrich, que va 
ser construïda a l’any 1898 per 
a aplegar l’associació de joves 
artistes  d’ideari secessionista, 
vindicadors de noves tendèn-
cies i d’un nou estil rupturista 
amb els precedents, en què 
cadascú es fes propi i en lli-
bertat el seu art. L’edifici, tot 
i que realista, cerca l’elegància 
i concedeix interès a l’ordre, 
l’equilibri i a la geometrit-
zació; i a pesar d’una certa 
sobrietat, la decoració intro-
dueix l’art floral sense ser ni 

orgànica ni naturalista, sinó 
estilitzada i abstracta. I, en-
cara que sense representaci-
ons no és difícil d’entreveure 
una metàfora entre l’amor i la 
mort, el misteri de la vida hu-
mana. El local, avui destinat 
a acollir exposicions, és l’au-
tèntica iconografia d’aquest 
col·lectiu. 
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Debutants en això de dotar-se de material ideològic / 2. Brama sobre la 
influencia del bromur en el tumor. Lluiré de tal manera que semblaré l’anhelat taxi / 3. Pilar 
prim. Plomall d’un capell. Escassa aportació / 4. Nano, ja es veu que ets de la mare. Cada any 
se’n pot fer només un / 5. Capa curta i lleugera de grecs i romans. Retorn a la feina per culpa 
del metge / 6. Confiança en l’endarreriment. Digne de seure a la banqueta / 7. Si en Llull fos per 
aquí ja li faria un sermó. Plana com el coll de la camisa / 8. Compost químic molt apreciat pels 
hippies. Tempesta amb ànim esclafador. Dòlar excarcerat / 9. Els manobres sempre la deixen 
pel final. Digerí al revés del món / 10. Sistema de producció cada dia havent dinat. Pessigolles 
a l’escullera / 11. Estrena l’espetec. Esbandí els molestos dinosaures. Ja se l’acaben, l’espetec / 12. 
És com el teu, l’Antoni. Reductor de les consciències a la mínima funció / 13. Tries com més 
obstacles millor. Coit d’execució immediata.

VERTICALS: 1. De moment és la reina de les calces, fins que no serà reina i prou. Per ordre li 
toca cavalcar / 2. Ruc escuat. El sentit detectivesc per excel·lència. Només el guix el pot arreglar 
/ 3. Que no tingui pietat no la converteix en una criminal. No és de riu ans de riera / 4. Part 
central dels genolls. Herba amb aspecte de titella i gust de maduixa. Acabarà amb tu / 5. No es 
cura mai, la malaltia de llegir el diari. Definitiu en l’aspecte vital / 6. Incidència mínima. Des-
vetlla la més capritxosa natura femenina. Pacient anglès al cor de la filla / 7. Pastures tancades, 
però no del tot completes. Detectis la presència del guaperes grec / 8. La part inabastable de 
cada cruïlla. Per l’Almansur era com una multiusos / 9. Que pot quedar al marge de fred i calor. 
Ai, na Moll, com renilla… / 10. Líricament desvestit. Intolerat. Indiquen els anys sota zero / 11. 
Sense acords així no es poden enllestir els contractes. En nom de la propietat / 12. Viu al mar 
però fa estades als objectius fotogràfics. Aparença amb aspiracions al respecte.

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

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!



Juliol/Agost
27: Cugat; Juliana i Semproniana; Pantaleó .

28: Caterina Thomàs; Víctor I, papa; Nazari i Cels; Ursus. 
29: Marta; Adam; Fèlix III, papa .

30: Pere Crisòleg; Abdó o Abdon i Senén .  
31: Ignasi de Loiola.

1: Feliu; Fe, Esperança i Caritat,  
2: Eusebi de Vercel·li; Mare de Déu dels Àngels 

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

ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabtes durant el 
mes d’agost, vigília 
del precepte l’As-

sumpció de la Mare de Déu 
-dimarts 14 d’agost- i dissabte 
1 de setembre: Se suprimeix 
la missa de les 8 del matí, no-
més se celebra a les 8 del ves-
pre, missa anticipada. Tots els 
diumenges i precepte de l’As-
sumpció de la Mare de Déu 
– dimecres 15 d’agost, horari 
habitual: 9,30, 12,00 i 20,00.
Els dies feiners: del dilluns 
30 de juliol al divendres 3 
d’agost: únicament a les 8 del 
matí; del dilluns 6 d’agost al 
divendres 10 d’agost: única-
ment a les 8 del vespre; els 
dies 13, 16 i 17 d’agost: única-
ment a les 8 del matí; del di-
lluns 20 d’agost al divendres 
24: únicament a les 8 del matí 
i del dilluns 27 d’agost al di-
vendres 31: únicament a les 8 

del vespre.
Misses diàries alternatives 
a Igualada: 8,00, Carmeli-
tes; 8,30, Asil del Sant Crist; 
9,00, Santa Maria; 11,00, PP. 
Caputxins; 19,00 Roser (no-
més dijous) i 20,00 Ntra. Sra. 
Soledat. Misses matinals de 
dissabte: 8,00 Carmelites, 
8,30 Asil i 9,00 Santa Maria
Durant tot el mes d’agost 
s’atendran les confessions 
una estona abans de les mis-
ses dominicals i sempre que 
es demani i hi hagi disponi-
blitat. Tampoc no es pregarà 
públicament el Rosari a l’es-
glésia durant l’agost.
El Despatx Parroquial s’aten-
drà únicament els dimarts de 
les 6 de la tarda a 2/4 de 8 de 
la tarda. Els dimarts 7, 14 i 
21 d’agost s’atendrà de 2/4 de 
7 a 2/4 de 8 de la tarda a la 
sagristia. Mn. Xavier estarà 
disponible al despatx a partir 
del dimarts 28 d’agost.

Horari d’estiu a la parròquia 
de la Sagrada Família

El passat dilluns 23 de 
juliol ens deixà el com-
pany i amic Ramon, un 

traginer entranyable, amic de 
tots, detallista i incansable.
La seva pèrdua ens entris-
teix a tots, però sempre el 
recordarem amb el somriure 
que tant contagiava i que ha 
representat al Gremi en tan-
tes ocasions, justament en el 
programa d’actes i els cartells 
d’aquest 2018.
El nostre suport i escalf a tota 
la família, especialment a la 
seva vídua la Paquita, i a tots 
els amics, socis del Gremi i 
entitats d’Igualada a les quals 
ha deixat la seva inesborrable 
petjada. 
Descansa en pau traginer 
Ramon, i guieu-nos sempre 

des del cel.
La cerimònia de comiat tin-
gué lloc el passat dimarts 24 
de juliol a 2/4 d’1 del migdia 

En la defunció de Ramon Llenas i 
Gou, membre de la Junta de l’Antic 
Gremi de Traginers

a la Parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada.

La Junta

ESGLÉSIA / LA VEU 

La Santa Seu comme-
morarà els sis anys 
de pontificat del papa 

Francesc, que es compliran 
el 13 de març de 2019, amb 
l’emissió d’una medalla que 
es podrà adquirir a partir 
d’aquest dijous 26 de juliol a 
la Llibreria Editrice Vaticana.
La medalla del 6è Any del 
Pontificat de Sa Santedat 
Francesc, com es dominarà 
l’emissió de forma oficial, tin-
drà per la seva cara principal 
un colom des de la qual sor-
geixen feixos de llums con-
cèntriques que il·luminen 
l’escut papal representant de 
forma simbòlica els dons que 
l’Esperit Sant lliurament a 
l’Església.
Al revers de la medalla, a la 
part superior, figura el triomf 
de la pau representat amb una 
branca d’olivera i l’abraçada 
de la Mare al Nen. Per contra, 
a la zona inferior del revers, 
apareix una tanca d’arços me-

tàl·lics, símbol d’opressió i vi-
olència, representant d’aques-
ta manera la guerra.
Dividint les dues escenes, pau 
i guerra, s’alça la tradicional 
flor de la rosella, símbol dels 
caiguts en la guerra. Vorejant 
tot el revers es pot llegir la 
frase “Res es perd amb la pau. 
Tot pot perdre’s amb la guer-
ra”, pronunciada el 24 d’agost 
de 1939 pel papa Pius XII en 
un missatge de ràdio.
D’aquesta manera, s’intenta 
transmetre la idea que, un 

La Santa Seu commemora els 6 anys del 
Pontificat de Francesc amb una medalla

segle després de finalitzar la 
Primera Guerra Mundial, 
l’elecció entre pau i guerra 
encara resulta dramàticament 
actual.
Finalment, a la vora de la ma-
nera figura la inscripció: “E 
Civitate Vaticana”, juntament 
amb el número de la medalla. 
Cada exemplar està acompa-
nyat d’un certificat de garan-
tia, enumerat i amb segell de 
la Secretaria d’Estat i de l’Ins-
titut Poligràfic i la Casa de la 
Moneda de l’Estat Italià.
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 27:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE 28: BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 29: CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 30:PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 31: ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25

DIMECRES 1: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 2:  LA CREU
Pl. de la Creu, 7



                 de JOAN PINYOL /  Escriptor i mestre

Divendres, 27 de juliol de 2018

“Vull treure el meu avi del 
Valle de los Caídos”

Soc capelladí, professor de l’Institut Pere Vives Vich d’Igualada, tinc dos 
fills -el Bernat i la Itzel- i sempre m’he mogut en el món de les lletres, ja 
des de ben petit. També treballo el tema de la memòria històrica, que 
m’ha tocat de ple: el meu avi està enterrat al Valle de los Caídos, vull 
treure’l i portar-lo cap a casa

Com definiríem a Joan Pinyol: escriptor, educador, llui-
tador... una barreja de tot?

Una mena de Quixot... una persona que persegueix uto-
pies, projectes, il·lusions... Sempre he estat una persona 

crítica, m’agrada expressar les meves opinions i ho faig des de fa 
anys en columnes d’opinió en diversos mitjans de comunicació. I 
quan hi ha una causa per la qual considero que cal dedicar-hi tots 
els esforços, soc tossut de mena, soc insistent i miro de no fer mai 
un pas enrere.

Després d’haver presentat ja diversos llibres, quins projectes lite-
raris tens entre mans en l’actualitat?

Jo sempre dic que escriure és com anar amb bicicleta, que si deixes 
de pedalar caus; doncs amb l’escriure passa el mateix, no ho pots 
deixar. Encara que hagin anat sortint llibres, encara que el llibre és 
una cosa molt efímera, encara que una novetat de Sant Jordi ara ja 
està oblidada, a part d’anar donant vida als llibres anteriors que he 
escrit, també la vessant de novel·la juvenil em dona molt joc amb 
xerrades a centres escolars. Però sempre hi ha un projecte, sempre 
hi ha un conte. Formo part del Col·lectiu Lola Palau que agrupa 
escriptors de les comarques centrals i al setembre, a Igualada, pre-
sentarem el primer recull. Després d’haver escrit durant molts anys 
contes, ara em dedico més a novel·la i la novel·la és molt més exi-
gent. Actualment estic treballant en un projecte que fa tres anys que 
està en marxa però com que es tracta de novel·la històrica, hi ha una 
gran tasca de recerca. També duc a terme tallers de narrativa i vaig 
combinant totes les tasques.

Com va sorgir la teva afició per la literatura?

A l’època de l’institut vaig descobrir que m’apassionava escriure una 
història i plantejar al lector la meva aposta. Vaig guanyar els primers 
premis. També hi ha un element molt important en la meva passió 

per la literatura, que va ser la coneixença amb Pere Calders i la rela-
ció epistolar que vam tenir durant deu anys. Els primers contes que 
vaig escriure ell els va llegir i em va animar a escriure’n més. Sempre, 
des de ben petit, que m’ha agradat jugar amb les paraules, buscar-hi 
tots els sentits.

Una de les teves “especialitats” és el microconte: l’escrius, l’ense-
nyes a escriure... És una manera de començar a escriure?

El fet que sigui un relat breu no vol dir que el microconte sigui fàcil 
d’escriure. Al contrari concretar i concentrar una història en poc es-
pai, buscar les paraules adients que la facin entenedora, sorprendre 
al lector, és una cosa que m’apassiona, però és molt complicat de fer. 
Si una persona domina les tècniques narratives de la novel·la o el 
conte, es pot atrevir amb el microconte, sinó és molt difícil.

Fa uns anys vas presentar el documental “Avi et trauré d’aquí”. 
Per què es va fer aquest documental?

L’any 2008 descobreixo un fet trist: el meu avi, que crèiem enterrat 
en una fossa comuna a Lleida, des de l’any 1965 ja no era allà sinó 
que havien traslladat les seves despulles al Valle de los Caídos i això 
va ser brutal per a mi. A partir d’aquí se m’obren molts interrogants: 
com pot ser que el meu avi, que el va mobilitzar l’exèrcit republicà 
hagi acabat enterrat al mausoleu franquista per excel·lència. El pri-
mer que em plantejo és treure’l d’allà i donar-ho a conèixer, perquè 
no és un cas particular sinó que es creu que són 60.000 els republi-
cans enterrats allà. Començo a investigar, demano l’exhumació de 
les restes... TV3 se n’assabenta i em proposen de fer-ne un repor-
tatge per al Sense Ficció que va sortir al 2013 i que va tenir molta 
audiència. Cal pensar que el meu no és un cas aïllat sinó que hi ha 
moltes famílies que tenen desapareguts de guerra i pot ser que esti-
gui allà. El franquisme va construir el seu gran monument i quan el 
van tenir acabat, els faltaven cossos per omplir-lo i impunement van 
traslladar persones mortes i enterrades en fosses comunes cap allà 

sense cap coneixement per part de les seves famílies. 

En quin procés un trobeu actualment les famílies que demaneu 
que us retornin les restes dels vostres familiars?

Hem anat fent demandes, el 2010 (amb el PSOE) vam aconseguir 
veure les tombes obertes però a l’entrar el PP al poder va quedar 
tot parat. Durant aquests anys hem estat, a nivell d’associació de 
familiars, intentant reunir-nos amb gent de Patrimonio Nacional, 
amb gent del govern... però tot ha estat molt lent. Ara s’obren al-
gunes expectatives i, per altra banda, hi ha una sentència judicial 
que possibilita que dos germans de l’Aragó puguin ser exhumats. 
Si s’aconsegueix que puguin treure’ls, s’obre un precedent que la 
resta d’afectats podríem aprofitar. En el cas del meu avi, que està 
localitzat, seria qüestió de contrastar les restes amb el Banc d’ADN i 
poder-lo portar cap a casa.

Qui formeu part de l’Associació? Gent de tot l’estat?

Sí. De Catalunya, però, només soc jo. Sempre que hi ha algun ressò 
en els mitjans hi ha gent que em fa saber la possibilitat que famili-
ars seus estigui allà, però incomprensiblement ningú més en forma 
part. I sempre m’ha sorprès perquè no és un tema que sigui secret, 
sinó que, per exemple jo em vaig assabentar que el meu avi era allà 
per un reportatge a la revista Sapiens on sortia una llista amb noms, 
són unes llistes públiques. I només dels traslladats des de Lleida ja 
són 500 persones...

El nou govern de Pedro Sánchez proposa treure les restes de 
Franco del Valle de los Caídos. Què en penses?

Penso que s’està posicionant en un tema bastant cru per guanyar-se 
un electorat i espero i desitjo que això no sigui només una estratègia 
política. De tota manera, personalment, que treguin o no Franco 
m’és indiferent; jo vull treure el meu avi.

Cristina Roma, @crisroma67

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.

Han nomenat delegat de la Vegueria del Penedès a Pere Regull, alcalde de Vilafranca, un dels convençuts de la cocapitalitat. Ara podem 
triar entre l’opció que la ciutadania s’involucri i tingui un paper actiu, o que els “representants” segueixin “decidint”. Si es fa bé, la Ve-
gueria no és un cost afegit, sinó una oportunitat. Si volem gestionar el nostre futur hem de fer sentir la nostra veu i tenir accés al poder. 
Vilafranca era de la Vegueria de Barcelona (on alguns haurien volgut l’Anoia) i la seva gent va rebutjar ser el territori on posar tot allò 
que no es volia a la capital. Cocapitalitat significa compromís amb el territori. Treballar en comissions, bastir ponts, admetre el parer dels 
altres. Generositat i fermesa en defensa de tot el territori i de les seves parts. Guanyar-se el respecte i la credibilitat, demostrant que hi 
ha capacitat i talent per assumir les competències. Però ja aixequen la veu els que cerquen cinc peus al gat. Aquells que amb l’excusa del 
debat, només fan crítica destructiva. Però sabem que, queixant-se i lamentant-se no es va enlloc, com ja es va veure quan érem a aquella 
Catalunya Central que ells enyoren.  
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