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MARTA VALLS “LA NOSTRA APOSTA ÉS SEGUIR MANTENINT LA QUALITAT DE LA MARCA”

Punto Blanco celebra 70 anys

Pàgines 7 a 9

L’empresa igualadina Punto Blanco celebra aquest any el seu 70è aniversari.
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L’EDITORIAL

A

Esperit emprenedor

questa setmana es fa un homenatge a
l’esperit emprenedor igualadí, encarnat
en una de les empreses emblemàtiques
de la ciutat. Pere Valls Montserrat, l’avi
de l’actual presidenta d’Indústries Valls, ja figurava
entre els empresaris que crearen la primera Mútua
a Igualada. Després el seu pare, Manel Valls Riera,
va impulsar l’activitat
i la tercera generació,
amb Marta Valls Biosca
al capdavant, ha aconseguit fites importants en
les diferents activitats
on desenvolupen el seu
quefer. Aquestes empreses, no tan sols han prestigiat els seus fabricats
durant setanta anys, sinó
que han estat capaços de
mantenir aquell esperit
de fer les coses ben fetes, on la dedicació i la sobrietat empresarial han estat elements cabdals per
continuar sent un referent.
Alguns es queixen que l’activitat industrial igualadina ja no és com abans, quan les empreses eren
part significativa en el batec de la ciutat. Quan
una sirena anunciava l’entrada d’un torn de tre-

ball i que es feia audible a tota la ciutat, o quan
les corrues de la gent que anava i venia del treball
era qui marcaven l’afluència dels carrers. I és que
la situació d’avui no gira a l’entorn de grans centres fabrils, perquè la globalització s’ha emportat
la majoria de les fàbriques a llocs llunyans.
Però encara queda esperit emprenedor. I això fa
que no es deturi la
creació de noves empreses amb gent inquieta al capdavant.
Persones treballadores, entusiastes i sovint molt preparades.
Són aquells que no
es conformen amb la
grisor de l’anar fent
i veure passar els
dies esperant els cap
de setmana. Volen
fer coses i s’arrisquen. I així esperen contribuir
a crear riquesa. Són un motor per la innovació i
la conjunció social. I la societat, malgrat tots els
problemes que puguin comportar les noves activitats, esperant que siguin capaços de perdurar
molts anys i superar totes les dificultats que se’ls
puguin presentar.

Però encara queda esperit
emprenedor. I això fa que no
es deturi la creació de noves
empreses amb gent inquieta
al capdavant

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Llarena, magistrat del Tribunal Suprem, ha negat “categòricament que la justícia espanyola
estigui polititzada” i ha recalcat que
“és injust que es facin aquestes afirmacions”. També ha defensat que
“els jutges tinguin ideologia. Una
llei són vuit línies que cal aplicar
en milers de casos i per això cal interpretar la llei amb l’objectiu que
de fer-ne una lectura sensata i recognoscible per a la societat. Si la
interpretació d’una norma la fessin
només magistrats d’esquerra radical
o de dreta radical, la interpretació
que es fes no seria reconeguda pel
global de la societat.”
Pablo Casado, president del Partit
Popular (PP), ha anunciat que “pre-

sentarem la recuperació del delicte
de sedició impròpia i la recuperació del delicte de convocatòria
il·legal de referèndum”. També ha
anunciat que, “si el PSOE segueix
prestant-se al xantatge dels secessionistes, poden demanar l’aplicació
de l’article 155 ja que tenim la majoria al Senat.”
Jordi Sànchez, president del grup
parlamentari de JxCat, ha dit “Caldrà orientar l’acció política a fer
possible un referèndum efectiu. És
l’única sortida.”
Ben Emmerson, representant legal de l’expresident Carles Puigdemont a l’ONU, ha proposat al
Comitè de Drets Humans de l’organisme que valori ja el fons legal de
la demanda i ha explicat que “Espanya ha tingut la seva oportunitat
i la resposta que ha donat feia riure.
Les seves explicacions en la resposta, critica, són patètiques i no se
sostenen davant de l’examen sensat
d’un organisme internacional”. I ha
afegit “Si hi ha cap perspectiva per
a Madrid per mantenir la integritat
d’Espanya, si aquest és realment
l’objectiu, el president Pedro Sánc-

hez no té cap altra opció que actuar
ara i deixar en llibertat els presos i
asseure’s a la taula de negociació ràpidament. Si no els resultats probablement seran catastròfics pel futur
d’Espanya”.
Zaklin Nastic, diputada alemanya
per Die Linke, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que
viatgi a Bèlgica i es reuneixi allà amb
el president Carles Puigdemont.
“Com que el president català no pot
tornar a Espanya sense ser detingut (l’ordre de detenció espanyola
segueix vigent), és imperatiu que el
president del govern espanyol s’entrevisti amb ell i es reuneixin a Brussel·les. Només així es pot pensar en
una solució a aquest conflicte. No
funcionarà aplicant la llei i amb procediments judicials”
Elsa Artadi, consellera de Presidència, ha reclamat les competències sobre el taxi “davant de la deixadesa de
l’Estat en aquest tema”.
José Luis Abalos, ha proposat a les
autonomies assumir la regulació de
les llicències VTC, però sense traspassar les competències.
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MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Porres i togues
En poc temps han canviat els líders dels
dos principals partits polítics espanyols,
el PP i el PSOE. Al capdavant d’aquestes
organitzacions ara hi ha persones més
joves, però l’edat biològica dels nous directius polítics espanyols té poc a veure
amb els seus plantejaments ideològics.
Dit d’una altra manera, Casado (PP) és
bastant més jove que Rajoy, però també és bastant més carca. El PP sap que
per cada vot que perd a Catalunya en
guanya uns quants a Espanya. Així, escoltant les receptes de Casado, s’arriba
a la conclusió que no té cap altra proposta per als catalans que no passi per
les amenaces d’una aplicació molt més
dura i llarga de l’article 155. És a dir, tornar a les porres (per entendre’ns, model
1 d’octubre) i continuar amb la complicitat de les togues amigues (portar
a la justícia espanyola, la seva justícia,
qualsevol discrepància política, sabent,
com sap tothom, que les discrepàncies
polítiques només tenen solució per la
via política i no per la judicial). Aquesta
és la recepta de Casado per a Catalunya.
Més simple no pot ser, però a ningú se
li escapa que menys operativa tampoc.
Busquen allargar un conflicte que, tard
o d’hora, es resoldrà per la via política.
Abans, al PP li anava millor governar
contra ETA, i ara ha arribat a la conclusió que li anirà millor anar contra els
independentistes catalans.
El nou líder del PSOE, Sánchez, no discrepa gaire del seu col·lega, però hi afegeix sempre la voluntat de diàleg amb
la part contrària. Això sí, diàleg amb
determinades condicions, diàleg restringit, diàleg condicionat, diàleg amb
posicions preconcebudes que ja se’ns
avisa que no es modificaran mai. Res a
veure amb un diàleg franc i obert a tots
els temes, que és una manera intel·ligent
de plantejar el diàleg, tot i que alguns
ho interpreten, erròniament, com una
mostra de debilitat. Dialogar és, sobretot, la predisposició a escoltar i mirar
d’entendre les raons dels que no pensen
com nosaltres. Dialogar no és simplement cedir, dialogar és una demostració
de tolerància i d’intel·ligència política.
Als efectes pràctics, la recepta del PSOE
és pràcticament la mateixa que ofereix el
PP, porres i togues, però una mica maquillada amb una oferta falsa de diàleg.
I sempre hi afegeixen, com burlant-se’n,
que la constitució es pot modificar, però
mai expliquen que qualsevol modificació constitucional serà per endurir-la
i blindar-la encara més. Amb aquests
plantejaments, la sortida del problema
que Espanya té amb Catalunya no vindrà mai de Madrid sinó de més enllà.
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Provocadors

JAUME SINGLA,

La tribuna

@jaumesingla

D

es de la moció de censura que
va treure del govern al PP de
M. Rajoy i de Soraya S.S. estem
assistint a una escalada de la
tensió als carrers de Catalunya, que sembla
no tenir aturador.
Ells llaços grocs i les estelades sempre han
irritat els intolerants, però darrerament es
mostren molt agressius i nit sí i nit també, en poblacions com Manresa, Mataró...
hi ha escamots cada vegada més nombrosos, que surten de nit i no es conformen
a retirar llaços grocs o estelades, sinó que
amenacen als qui –amb tota la raó- els recriminen la seva actitud.
Tot i que centenars de vídeos circulen per
les xarxes socials, hi ha molt pocs casos on
els incidents hagin acabat portant als responsables davant la justícia. Situació que
es fa més sagnant encara quan ho comparem amb el cas de la Tamara Carrasco que
està confinada a casa seva des de fa quatre
mesos –i ves a saber fins quan hi estaràperquè tenia al seu poder una carota de
Puigdemont, un pito groc i va penjar un
missatge al seu grup de whatsapp. O el cas
de l’Adri que s’ha hagut d’exiliar per la persecució judicial que pateix pel fet de formar part d’un CDR.
Un partit polític, actualment en hores baixes, ha engegat una campanya per a “limpiar las calles” de signes grocs i estelades.
Es diu –i ho crec- que aquests escamots
nocturns cobren 50 euros per nit. Entre
els membres més actius de les retirades de
llaços i estelades hi ha coneguts militants
d’extrema dreta i fins i tot delinqüents violents amb un ampli historial d’entrades a

3

la presó.
Qui dirigeix aquesta campanya violenta,
no té cap inconvenient amb el color groc,
ni amb les estelades, el que busquen és
que responguem amb violència a les cada
cop més evidents provocacions. Qualsevol bufetada que es donés a un d’aquests
energúmens, engegaria una campanya de
repressió judicial (Jutjat 13 i/o Audiencia
Nacional) per a justificar davant d’Europa
una duríssima repressió que, ara per ara, és
l’únic camí que pot trobar l’unionisme per
frenar el procés.
A banda del que li hauríem d’exigir als màxims responsables dels Mossos d’Esquadra,
demano de forma pública als alcaldes de
l’Anoia –i en el cas d’Igualada al president
de la Diputació- que mobilitzin les respectives policies locals per tenir controlats els

Qui dirigeix aquesta campanya
violenta, no té cap inconvenient amb
el color groc, ni amb les estelades, el
que busquen és que responguem amb
violència
violents que, normalment vinguts de fora,
venen a provocar la guspira que justifiqui
la reacció de l’Estat. Als ciutadans que siguin testimonis de provocació, els demano
que ho posin en coneixement de la Policia
Local o dels Mossos.
D’aquí a l’1 d’octubre les provocacions aniran en augment. No caiguem en la trampa
que ens han parat. Seria l’excusa que volen
per deixar anar tots els “dòbermans” rabiosos que tenen preparats.

#L’enquesta de la setmana
Et sembla bé la vaga de taxistes?

Sí 31,9%

No 68,1%

Cada setmana tenim una enquesta a:

-

participa-hi!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

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.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454
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JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Veu a 25 poetes

A

graeixo
a
l’Aula d’Extensió
Universitària per a la
Gent Gran de l’Anoia
l’encàrrec que em va
fer, com a rapsode, de
posar veu a poetes igualadins de tota
època, amb la llibertat de seleccionar
els noms. N’hi van cabre vint-i-cinc.
Els vaig escollir per trajectòria, pels
premis, per un poema concret, o pel
grau de popularitat. Les fotografies són
del llibre Antologia de la poesia igualadina (2016). Les meves disculpes als
qui no hi han entrat: un judici personal sempre pot acabar essent subjectiu. S’enregistrà a la platea de l’Ateneu
Igualadí el 12 de setembre del 2017. La
filmació és de Dani Ortínez, brillant
especialista. Es presentarà sencer o repartit en seccions, a partir de la temporada 2018-2019.
Joan Serra i Constansó (1864-1924).
Polític i escriptor. Cofundador del
Centre Catalanista d’Igualada. President uns anys de l’Ateneu Igualadí.
Llibres de poemes, contes i memòries.
Jaume Boloix i Canela (1866-1921).
Cantor de “La font de la carota”. “La negra”, va ser un dels poemes més populars, recitat arreu de Catalunya. Josep
Forn i Talló (1886-1936). Compaginava el seu ministeri sacerdotal, amb
una ploma marcadament poètica. Vida
estroncada: assassinat durant la guerra
civil. Joan Llacuna i Carbonell (19051974). Poeta líric per excel·lència. Intimista. Estimava els estels. Es cartejava amb Espriu.
Teresa Castellà i Valls (1907-1997). “La nit recull
els somnis tristos que no vol ningú”, afirmava. Josep Maria Borràs i Codina (1907-1971). Sacerdot i
poeta. Diamant en brut. De vena sagarrenca. En el
poema escollit reviu dins la pell de Verdaguer. Miquel Arcàngel Solà i Dalmau (1908-1985). Poesia

i prosa poètica. Retrat excepcional del retaule de la
basílica de Santa Maria. 0 el Blanquet i jo, traducció del Platero de Juan Ramón Jiménez. Ignasi Castelltort i Miralda (1914-1998). Bombolles de sabó
poetitzades. Observador. Quan calia, fina ironia.
Ramon Maria Castelltort i Miralda (1915-1966).

Sacerdot/escolapi. En castellà, lirisme
excels. En català, amor filial. Tendresa
exultant pel pessebre de casa. Antoni
Dalmau i Jover (1916-2001). Polític i
escriptor. Profund: ”Epinici de l’amor
lleial”. Antoni Prat i Gelabert (19162008). Un allau de lletra rimada. Barroc. Optimista: amb més de 80 anys
viatjava per Catalunya, amb la maleta
dels seus llibres. Josep Romeu i Figueras (1917-2004). Poeta. Llicenciat
en filologia hispànica. Professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Crític literari. Cofundador grup cultural Anabis (1944-48), del Centre
d’Estudis Comarcals Igualada (1947)
i de la revista Ariel (1946-1951).
Creu de Sant Jordi (1993). Manca
espai per completar currículum. Antoni Canals i Enrich (1919-2002).
Versificava el cor, si calia amb cordes de violí. Xavier Miquel i Padró
(1921-2013). Metge. Poeta trencador.
Incomprès. Recordarem fragments de
Gemec iàmbic. Josep Rossell i Farré
(1924-2006). “Jo, poeta? No, jo toco
d’oïda”. Lurdes Estruch i Vives (19262010). Apassionada poeta. Trepitjava
camins oberts. Montserrat Segués i
Susanna (1928-2010). Escrivint espigolava subtileses. Teresa Fabregat
i Gelabert (1935-1973). De pseudònim “Sílvia”. Espiritual i tendra. No
envellí. Lleonard del Rio i Campmajó (1942). Premis, premis i més
premis. Josep Ferrer i Bujons (1959).
Autoanalitza l’ànima. Josep Sampere
i Martí (1963). Desenfadat, proper,
espontani. Ernest Farrés i Junyent
(1967). Autodefineix els poetes. Marc Freixas Morros (1975). “Tendrament... el nen d’Àfrica”: immigració a flor de pell. Laura Rosich i Mena (1983).
Ens diu: “He remat a galeres no sempre per amor”.
David Soler i Ortínez (1987). El més jove. S’hi incorpora una pinzellada poetitzada de sexe a la soca
d’un arbre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

PUNTO BLANCO
L’empresa igualadina celebra aquest any el seu 70è aniversari, una
efemèride important per a una empresa per on han passat i on treballen molts igualadins i anoiencs.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Descobreix
“La Ruta de l’Atzar”a
catalunya.com

és casa teva
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periodista - Àmbit Maria Corral

Ser agraït

Q

uantes vegades al dia donem les
gràcies? De què depèn ser agraït o
no? Un gest tan senzill i sovint oblidat.

La gratitud és un sentiment que experimenta
la persona que ha rebut de l’altre un favor, una
acció… A qui no li agrada percebre la gratitud
de l’altre? Sembla que la nostra societat cada
cop és menys agraïda. Això ho observem en
diferents situacions i conductes. Per exemple,
en qualsevol botiga sabem que al botiguer –no
sempre amb rostre alegre– li toca vendre, però
sovint no percep cap mostra d’agraïment, cosa
que pot arribar a generar una mala atmosfera.
O, en l’ambient laboral, quan el cap no agraeix
als seus treballadors la feina feta, o a la inversa.
O a l’escola/universitat on el mestre/professor
no agraeix als seus alumnes l’esforç, o a la inversa. Aquestes accions quotidianes formen
part de l’escenari real que vivim.
En una entrevista recent publicada a La Contra
de La Vanguardia, la professora Rébeca Shankland diu que: «Passem per alt el sentiment de
gratitud i generem una sensació de falta de reconeixement en l’altre. Aquesta sensació pot
produir frustració i, amb el temps, patiment».
Descriu una realitat que provoca malestar, ja
que no rebre cap mostra d’agraïment sincer fa
sentir-te encara més vulnerable davant la realitat que et toca viure. Ella mateixa diu que: «Cal
obrir espais per reconèixer i agrair.»

La cultura de l’agraïment fa que
reconeguis de l’altre tot el seu
ésser, uns valors, unes deferències
cordials… Aquesta actitud és un
antídot a l’autosuficiència d’alguns
Aquest és el gran propòsit humà: prendre consciència de ser agraïts, no només per quedar bé
o per simple cortesia, sinó per expressar-ho des
del cor i amb el cor. Cal conrear una cultura
de l’agraïment perquè la gratitud esdevingui un
sentiment positiu i no sigui cap obligació.
La cultura de l’agraïment fa que reconeguis de
l’altre tot el seu ésser, uns valors, unes deferències cordials… Aquesta actitud és un antídot
a l’autosuficiència d’alguns, ja que aquests no
necessiten res de ningú, tenen molt poca cosa
en el seu cor i ni tan sols tenen consciència
que formen part de la societat. També hi ha
els agraïments que no són donats a la persona
que realment se’ls mereix i els agraïments no
expressats, que només es queden en la ment
de qui ho pensa; si s’expressessin, podrien fer
molt de bé.
Aprendre a donar les gràcies no és entrar en uns
formalismes més o menys còmodes per quedar
bé socialment. Tot el contrari, és expressar un
sentiment veritable que té els seus efectes positius per al benestar propi i dels altres. Malgrat
les dificultats, problemes, contrarietats… viure
agraït possibilita la capacitat de crear felicitat.
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JOSEP ORIOL JORBA

Què ens amaga Clio

C

lio, una de les nou filles de
Zeus és coneguda, a través de
la mitologia, com la mussa de
la història. A ella se li atribueix la virtut de preservar els fets històrics d’arreu del món. Inspirant-se en el seu
procedir els historiadors van crear
una eina de treball anomenada cliometria, fent honor
al seu nom, per designar els estudis quantitatius de la
ciència històrica, verbi gratia, els informes estadístics.
Desafortunadament les musses i els mites, que antigament tenien una relació intrínseca amb totes les àrees
del saber, ja no tenen cap mena de poder ni influència
sobre la societat postmoderna del coneixement. Ja no
són elles les que vetllen per la preservació de la veracitat
dels fets i de la informació que ens arriba. Actualment
els mitjans d’informació, d’àmbit intercontinental estan
controlats pels principals centres de poder tant econòmic i polític com religiós; a resultes d’aquesta intervenció filtren i garbellen les dades d’interès general, a
saber, la informació que cal difondre en cada moment
i en cada conjuntura, fent arribar al receptor final allò
que el Poder vol que se sàpiga. Sortosament l’historiador esdevé l’autèntic guardià de la memòria.
L’anuència col·lectiva de la societat postmoderna permet que les dades estadístiques que circulen pel planeta
estiguin supeditades a la voluntat dels que controlen el
món actual; en conseqüència el coneixement dels fets
reals està presoner i, per a tant, vigilat; la informació
veraç d’una gran multiplicitat de temes d’interès general només ens arriba a través d’una mena de partes
informatius de mitjans agosarats, valents i compromesos amb la veritat. Posem el cas, per exemple, de la informació sobre el desequilibri i la injustícia social a nivell mundial; una qüestió francament preocupant que
hauria d’impregnar les cròniques quotidianes de tots
els rotatius de gran abast està relegada a un espai recòndit de la cartellera informativa. Aquesta realitat que
obstaculitza la veracitat dels fets no se li pot atribuir a
Clio. Si depengués exclusivament de ella, valga l’al·legoria, tal informació, de ben cert, inundaria les pàgines
d’actualitat. Deixeu-me, doncs, per uns instants fer lo
que hagués volgut fer Clio, a saber, aportar unes quantes notes transcendents a l’aparador informatiu: cada
tres segons un nen del món mor per desnutrició, és a
dir, a conseqüència de la fam; en xifres absolutes estem

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

parlant de 10.512.000 d’infants per any. Un de cada set
éssers humans pateix el llastre de la fam. Cada dia 300
dones moren en el part a conseqüència de l’anèmia que
pateixen. En un altre ordre de coses només l’1% de la
població mundial disposa d’un ordinador. El 6% dels
habitants del planeta blau acaparen el 59% de la riquesa
generada. Això vol dir que el 94% disposa del 41% de la
riquesa. Ara bé d’aquest 94% de la població el 75% viu
en condicions infrahumanes. Una altra i prou; l’ajuda
Internacional a Àfrica destinada a la agricultura a finals
del 2010 -no fa tant- va passar del 17% al 3% referent
als recursos que els organismes d’àmbit mundial hi
destinen. Tanmateix els líders polítics i caps d’organitzacions governamentals s’omplen la boca de missatges
esperançadors; pura mentida. La fam és un problema
aliè a la societat occidental per molt que se’ns vengui el
contrari. Actualment és el tema generador de cinisme
i indiferència per antonomàsia. Les morts de fam no
surten a les pàgines dels diaris ja que les col·lapsarien
Els mass media només atenen allò extraordinari.
Parafrasejant a Jean Charles Augrand vull donar veu a
una de les seves sentències: l’home blanc ha portat al
més insospitat nivell de paroxisme la civilització de la
mentida.
Malgrat l’actual panorama Clio va deixar prou “cosmo
idees” inspiradores com perquè agents comunicadors
fidels a la veritat i compromesos amb la justícia denunciïn les atrocitats i la ignomínia que pateix el nostre món. Persones com Juan Carrero Saralegui, proposat al Premi Nobel de la Pau l’any 2000 per ser un
dels testimonis implicats en el drama del Cor d’Àfrica,
Jean Ziegler, analista i relator de l’ONU, Arcadi Oliveres economista i activista social i tantes i tants més,
dones i homes, de bon cor lluiten constantment sense
defallir per obrir els ulls de la gent amb l’objectiu de fer
possible un món millor.
Ens toca a totes les persones d’esperit despert i de
consciència moral activa reclamar més informació
i exigir que sigui veritable i no tergiversada sobre
l’estat del món. Com a membres de l’espècie humana no podem donar l’esquena als que pateixen
oprobi i fam; ens toca pressionar als governs i les
institucions internacionals per a que facin possible,
per que sabem que és possible, un mon just on la
regla sigui l’equilibri a través de la fraternitat, la llibertat i la igualtat d’oportunitats.
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Marta Valls: “La salut financera d’Industrias Valls
és molt bona”
La propietària del grup fa un repàs als 70 anys d’història de la seva marca insígnia, Punto Blanco,
a més de valorar-ne l’actualitat i exposar-ne els reptes de futur
IGUALADA / MARC VERGÉS

concretes en les quals som
competitius. A les nostres
botigues també hi tenim productes complementaris, com
peces de punt exterior, que
ens fabriquen proveïdors de
proximitat.

L

’any 1948 el seu pare
crea Industrias Valls,
l’empresa que iniciarà
la marca de mitjons Punto
Blanco. Com són els inicis?
En realitat l’empresa va ser
fundada per el meu pare i
el seu germà, Manuel i Pere
Valls Rius, el meu avi també
venia del món tèxtil i de la
seva empresa en van començar a aprendre els seus fills.
Els inicis me’ls haig d’imaginar més que conèixer-los de
primera mà. Segur que van estar plens d’entrebancs en una
Espanya fosca i en plena postguerra, però l’esperit emprenedor català seguia viu. Tecnològicament faltava de tot,
era un país endarrerit i castigat però, pel mateix motiu, les
ganes de tirar endavant, de fer
les coses ben fetes i assolir el
que hom es proposava resultava molt il·lusionant.
Punto Blanco. D’on ve el
nom, com se’ls acudeix?
El meu pare i el meu oncle
van fugir cap a Colòmbia durant la guerra civil i hi van
estar vivint 11 anys. Aquells
anys van jugar un paper en
la decisió respecte el nom i el
logotip de la marca. De fet el
logotip inicial estava inspirat
en el d’un equip de futbol colombià.
En aquell temps Colòmbia
era un paradís comparat amb
Espanya (Catalunya), i tot
el que van fer durant aquella
etapa va tenir un gran impacte en les seves vides professionals quan van retornar definitivament.

“Els anys a Colòmbia
del pare i el tiet van
jugar un paper clau en
la decisió del
nom i logotip
de Punto Blanco”
Per què es comença fabricant
mitjons?
Perquè havien estat treballant
en aquesta indústria a Colòmbia. D’altra banda a Catalunya,
hi havia menys tradició mitjonaire que no pas de gènere de
punt exterior, a més de trac-

tar-se d’un procés productiu
més “tecnològic” que el de la
majoria dels altres articles que
es fabricaven a l’època. També
vam estar produint mitges
durant uns anys però amb el
temps es va abandonar aquesta línia de negoci.

Tot el producte Punto Blanco el fabriqueu vosaltres o
també hi ha producció externa? Si és així, a quins països
es produeixen productes de
la vostra empresa?
Els mitjons es fabriquen pràcticament tots a Igualada, la
roba interior i els articles que
van venir a continuació ja van
néixer amb un altre enfoc: dissenyar i escollir els teixits a
casa nostra però fabricar fora.
El primers anys ho fèiem a

“Avui en dia seguim
exportant però menys
del que voldríem,
l’estabilització és
un concepte que no
encaixa gaire en
aquests temps”
de tot tipus d’exigències.
Nosaltres seguim apostant
per la qualitat però som molt
conscients que no podem
oferir ad aeternum una qualitat que no ens paguen. Hem
de ser molt curosos i distingir
entre productes.
La plantilla fabril no s’ampliarà per els motius que acabo d’exposar, una altra cosa

Les tres empreses d’arts gràfiques del grup i la filatura de
Nylon 6.6, són una plataforma excepcional per adonar-se
del poder del grans grups. La
manera com de forma directa
o interposada t’escanyen en
els preus i et sotmeten a uns
controls asfixiants i moltes
vegades innecessaris quan
ells poden ser el paradigma
de la desorganització. Planificar i programar pot esdevenir
una tasca impossible quan els
clients et passen les comandes d’un dia per a l’endemà
sense tenir en compte els aspectes més bàsics del procés
productiu.
Quina és la salut de la resta
d’empreses?

Què tenen els mitjons Punto
Blanco que agafessin tant renom?
Va ser el resultat d’un conjunt
de factors: tecnologia molt
moderna per a l’època, obsessió per la qualitat, una recerca constant de noves matèries
primeres (el meu pare era un
apassionat del món dels fils,
les maneres de treballar-los i
barrejar-los per obtenir resultats diferents). Una aposta encertada i avançada per la publicitat i una gran dedicació.
A partir dels anys 50 es comença a exportar fora. Actualment encara s’està ampliant el mercat de venda o ja
s’ha estabilitzat l’etapa d’expansió a l’estranger? Exporteu a tot el món?
Vam començar a exportar ben
aviat, com van fer moltes empreses catalanes, i el resultat
va ser prou satisfactori. Avui
dia seguim exportant però
menys del que voldríem. L’estabilització és un concepte que
no encaixa gaire en aquests
temps en què tot canvia, s’altera i queda obsolet en una
revolada.
Dels mitjons es passa a la
roba interior, però ara Punto
Blanco fabrica molt més que
això. Quins productes podem trobar?
A més dels mitjons, en tots
el seus vessants, fabriquem
interiors, pijames i bany, bàsicament per a homes i nens,
el producte femení està concentrat en unes línies molt

tallers externs però amb el
temps vam anar canviant d’estratègia obligats per l’evolució
del mercat i vam desplaçar la
producció a la Xina on comptem amb uns “col·laboradors”
molt seriosos, que coneixem i
ens coneixen molt bé.
En els darrers anys hi ha hagut una reducció de la plantilla a la fàbrica d’Igualada.
Hi ha la intenció de tornar-la
a ampliar en el curt/mitjà
termini?
La reducció de plantilla, que
s’ha fet de forma “orgànica i
natural”, era totalment inevitable. El model de fabricació tèxtil actual no té res a veure amb
el que havia estat. Vivim en un
món dominat per la distribució, tant física com online. Els
operadors d’aquesta distribució poden ser mitjans, grans o
globals però tant li fa perquè
tots tenen una cosa en comú:
preu, preu, preu, acompanyat

és que s’hagin d’incorporar
nous perfils a més de personal per a les botigues pròpies.

La salut financera del grup és
molt bona.

Com ha afrontat Punto Blanco l’aparició de nous mètodes de compra com Internet
o aplicacions mòbils? S’ha
adaptat bé?
Considero que sí i també que
estem en un procés d’adaptació constant.

Hi ha previst algun canvi
generacional al Consell de
direcció o ara mateix aquest
tema no està sobre la taula?
Fa anys que aquest tema és
sobre la taula però les vocacions de la tercera generació
han anat per una altra banda,
de moment.

Més enllà de Punto Blanco,
Industrias Valls també té
altres empreses dels sectors
tèxtil i arts gràfiques, com
GrafoPack. Precisament, els
treballadors de Grafopack
havien convocat una vaga
per la setmana del 23 al 27
de juliol que finalment es va
desconvocar. Quina és la situació de l’empresa?
Afortunadament es va arribar
a un acord, sí. A Grafopack
s’estan portant a terme canvis
importants i ineludibles.

Quins són els reptes de futur
d’Industrias Valls?
Seguir mantenint el valor
de la marca en els segment
on encara s’aprecia la qualitat, simplificar els processos
de fabricació dels productes
per als quals ja no ens pagaran mai més el valor afegit.
Aconseguir exportar més per
diferents vies i consolidar la
nostra xarxa de botigues.
No són només reptes de futur,
són de present doncs ja hi estem treballant.
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Punto Blanco, 70 anys de qualitat, innovació i
adaptació als nous temps
IGUALADA / MARC VERGÉS

L

’Anoia, i Igualada especialment, va ser, durant
el segle XX, un dels
territoris de referència a Catalunya del món del tèxtil. I
Punto Blanco, que aquest any
celebra el seu 70è aniversari
és una de les empreses que
més ha destacat.
L’any 1948, els germans Pere
i Manuel Valls van crear Indústrias Valls, l’empresa que
començaria a fabricar uns
mitjons de gran qualitat sota
la marca Punto Blanco. L’ambició dels dos germans per
crear aquest projecte no ve
del no res, si no que descendeixen d’una família amb
forts lligams amb el món del
tèxtil.
Després d’estar onze anys vivint a Colòmbia i agafant idees que més tard els servirien
per destacar amb la seva empresa, els germans Valls tornen a Catalunya, a Igualada,
i comencen a fabricar mitjons
d’una qualitat molt alta i amb
un punt d’innovació que no
era habitual en l’Espanya de
la postguerra.
L’empresa aposta d’una manera ferma per unes màquines i
materials que els permetran
anar sempre a l’avantguarda del sector i que faran que
tingui una posició privilegiada en el mercat dels mitjons
primer, i la roba interior en
general més tard, durant tota
la segona meitat del segle XX.
Inici de les exportacions
En l’Espanya tancada i empobrida de les primeres dècades
de la dictadura, els germans
Valls van creure fermament
en la idea que exportar el seu
producte els ajudaria a créi-

L’edifici de l’Avinguda
Balmes ha estat
reconegut pels experts
com a exemple
d’innovació
xer. És així com l’any 1953
s’inicia la venda de productes
Punto Blanco a l’exterior, una
distribució que avui arriba a
més de 40 països, principalment en mercats europeus,
americans i asiàtics.
Del carrer Sant Magí a
l’Avinguda Balmes
El primer taller de Punto
Blanco estava situat al mateix
lloc on el pare dels dos germans tenia el seu, al carrer
Sant Magí, però el creixement
de l’empresa va provocar que
s’haguessin de traslladar a
una fàbrica més gran.
Així ho van fer l’any 1956,
deixant el carrer Sant Magí
però sense abandonar el centre d’Igualada. La nova fàbrica, de diverses plantes i un
total de 10.000 m2, s’ubicaria a l’Avinguda Balmes, un
emplaçament que encara és
la seu principal de l’empresa
avui en dia.
De fet, l’esperit d’innovació
que els germans Valls van
aplicar a la fabricació dels
seus mitjons, també es va
traslladar a la construcció del
nou edifici, amb una teulada
en forma de dents de serra
que permeten que s’aprofiti la
llum del Sol el màxim temps
possible. Aquesta construcció va merèixer els reconeixements i premis de diversos
concursos d’arquitectura.
Punto Blanco anava creixent
i és per això que més endavant es va haver construir un

segon edifici, també a l’Anoia, en aquest cas a Òdena,
d’11.000 m2 i que avui en dia
serveix com a centre logístic i
de magatzem.

No només són mitjons
No s’han de perdre mai els
orígens i els mitjons encara
avui son el producte estrella de la marca Punto Blanco, però el negoci s’ha anat

ampliant i diversificant. Així
doncs, actualment podem
trobar tot tipus de roba interior, vestits de bany, roba més
còmode però al mateix temps
elegant, pijames, o polos, jer-
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VILANOVA
D’ESPOIA
3 AL 5 D’AGOST
DIV 3 AGOST

DISS 4 AGOST

21:30h
Sopar

11:00h
Torneig de Futbol
infantil

Per als socis i acompanyants

23:00h
Pregó de Festa
Major

A càrrec d’alumnes de
6è curs de l’Escola
Torrescasana

23:30h
Gran Espectacle

“Menjar i beure, posar i
treure”

seis, jaquetes i pantalons per
a homes.
Sempre seguint el mateix
model que ha portat a l’èxit
de la marca, un producte de
qualitat, que aposta per la innovació.
Adaptació als nous mètodes
de venda
Els inicis de Punto Blanco la
venda dels productes es feia
directament als comerços
perquè fossin ells qui distribuïssin el producte. És a dir,
no era Punto Blanco qui acabava venent els seus mitjons
al client final.
Ara, això ha canviat molt i
amb l’arribada d’Internet i les
aplicacions mòbils els sistemes de venda s’hi han hagut
d’adaptar.
L’any 2005 naixia Punto
Blanco Retail, que permetria
oferir el servei als clients a
través de botigues pròpies en
centres comercials, per acabar donant pas més endavant,
el 2009, a la primera botiga a
peu de carrer. I a partir d’aquí
es van anar obrint franquícies, primer a Catalunya i després, a poc a poc, en altres
indrets del món. A dia d’avui,
de fet, ja n’hi ha Egipte, Iran o
Filipines.
L’ampliació de botigues físiques, però, també s’ha tingut

L’empresa s’ha adaptat
a tots els nous mètodes
de venda, des de la
venda indirecta a la
venda online
en compte el comerç online.
Després d’inaugurar la pàgina web corporativa l’any
1999, des del 2007 es poden
comprar tots els productes de
la marca a través d’Internet

L’aposta per la publicitat
En una època en què la publicitat en el sector del tèxtil
no era molt freqüent, Punto
Blanco sempre hi va apostar.
Des d’anuncis en revistes
amb il·lustracions i fotografies en blanc i negre a la publicitat actual a través d’altres canals com la televisió,
Internet, lones, o a les marquesines dels autobusos. En
aquesta pàgina trobareu alguns exemples de l’evolució
de la seva publicitat.

01:00h
Festa jove amb els
DJ Llobet
Per continuar amb la
festa !!!

DIU 5 AGOST
09:30h
Jugarem al futbolí
Al Centre

12:00h
Missa

A les pistes de l’Escola
Torrescasana

12:30h
Festa de l’escuma
A la Plaça del Bassot

18:30h
Tarda de jocs per
nens
Berenar per als més
menuts a la Pista

18:30h
Partit de futbol
Partit de futbol de
Festa Major

21:00h
Correfoc

Amb Els Diables
de Sant Quintí

00:00h
Ball amb “Liberty”
A la Pista

02:30h
Festa amb DJ Hurtu
A la Pista

Missa solemne de la
Festa Major

12:45h
Gegants del poble

Des de la Plaça de
l'Església fins a la Pista

13:30h
Concert Vermut

A la Pista amb Doctor
Jazz Friend’s

18:30h
Inflables

A l’Escola Torrescasana

21:00h
Bingo popular a la
fresca

A la Pista per tancar la
Festa

DISS 11 AGOST
11:00h
Missa de Festa Major
Taller de Mandales
12:30h
Festa de l’escuma
14:00h
Dinar de germanor
16:30
Súper tobogan
aquàtic urbà per els
mes menuts
23:00h
Ball amb l’orq.
Montecarlo
02:00h
Disco mòbil

DIJ 9 AGOST
9:00h a 20.00h
Mercat segona ma
17:00h a 19’30h
Xuli jocs
19:30h
Elecció pubilla i
hereu
22:00h
Cinema

DIV 10 AGOST
9:00h
Campionat
de futbol sala
18:00h
Circuit SLOT
22’30h
Ball i gresca amb
ZAMBA SHOW

DIU 12 AGOST
08:30h
8ª trobada Motera a
Pinedes i Primera
trobada de camions
decorats i tunejats
12:30h
Entrega de trofeus
de futbol sala
18:00h
Espectacle infantil
amb SONI COM SONI
i berenar
21:00h
Sopar de germanor
21:30h
Havaneres
ROQUES BLAVES
Ball de cloenda, amb
Agustí i els seus
teclats

FESTA
2018
MAJOR
PINEDES
D’ARMENGOL
9 AL 12 D’AGOST
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La Fundació Pinnae recolza amb una línia d’ajuts a sis projectes
socials a l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Fundació Pinnae ha
fet públic els projectes
guanyadors de la Convocatòria d’ajuts 2018 d’impuls social pel territori. La
convocatòria es va obrir durant el mes d’abril per a totes
aquelles entitats i projectes
d’ajuda destinats a les persones i col·lectius més vulnerables i que es desenvolupessin
en les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf.
Des de la Fundació Pinnae
s’ha valorat “molt positivament la resposta a la convocatòria de les entitats socials
del territori” que ha recollit a
un total de 40 projectes duts
a terme per a 36 entitats de
la Vegueria Penedès. Amb
l’ajuda i l’assessorament de la
Fundació Pere Tarrés, entitat
reconeguda i amb una llarga
experiència en aquest tipus
d’accions, s’ha fet l’avaluació
final dels projectes seguint
uns criteris i requisits anunciats prèviament de viabilitat
tècnica, capacitat de treballar
en xarxa, viabilitat econòmica
i difusió. En el seu conjunt, la
convocatòria té una dotació
econòmica de 100.000 euros,
que entregarà la Fundació
Pinnae per tal de recolzar els
projectes guanyadors.
La línia d’ajuts es repartirà a
projectes que es desenvolupen
en les quatre comarques de la
Vegueria Penedès. La decisió

es va prendre dijous 26 de juliol de 2018 en la sessió del
Patronat de la Fundació Pinnae que, actuant com a Jurat,
va atorgar els ajuts als projectes de les entitats següents:
-L’Associació ActivaMent Delegació Garraf-Penedès pel
seu programa de capacitació,
empoderament i inclusió de
les persones amb trastorns
mentals a partir de tallers formatius que tindran lloc a la
seu territorial del Garraf i l’Alt
Penedès.
-La Fundació Mas Albornà,
que gestiona la petita empresa familiar EMBOTITS
MALLART on treballen persones amb discapacitat intel·
lectual i que té un gran impacte a les comarques de l’Alt
Penedès i l’Anoia.
-L’Associació Salut Mental
Catalunya Anoia per iniciar
un Club de Joves amb problemàtiques de salut mental on
puguin organitzar activitats
autogestionades, reunir-se i
rebre suport a l’àmbit territorial de l’Anoia, amb la finalitat
de normalitzar la seva situació
i apoderar-los en crear el seu
projecte real de vida.
-La Fundació l’Espiga per l’adquisició d’un vehicle adaptat a
persones amb diversitat funcional per tal d’organitzar sortides, activitats i facilitar els
desplaçaments i transports als
seus usuaris de l’Alt Penedès.
-La Fundació Amics de la
Gent Gran que treballa per
acompanyar a les persones

grans que pateixen soledat
promocionant la socialització
i la sensibilització de la societat envers aquest problema. El
projecte es desenvoluparà al
Baix Penedès i Garraf.
-ACTUA, SCCL que ofereix
un suport escolar accessible
per a tots els infants perquè
aprenguin o reforcin els continguts escolars seguint el mètode de la pedagogia Montessori. Aquest projecte servirà
per ampliar el seu impacte a
l’àmbit territorial del Garraf i
l’Alt Penedès.
Projectes adreçats a la intervenció social
Per part de la Fundació Pinnae s’ha destacat la bona feina
de les entitats socials que tre-

ballen per a les persones més
desafavorides del territori, ja
que tots els projectes han obtingut unes puntuacions molt
correctes seguint els criteris
d’avaluació de la convocatòria. La majoria dels projectes
rebuts han estat de mida petita i mitjana, fet que segons
la Fundació Pinnae ha atorgat a la convocatòria “una
visió de la realitat social del
nostre entorn”.
L’àmbit dels projectes que es
buscaven tenien com a objectiu la intervenció social,
adreçant-se prioritàriament
a persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social, persones en situació de
malaltia, persones amb discapacitat i/o problemes de

salut mental, persones grans
i persones amb necessitats sòcio-educatives. En la roda de
premsa de presentació, Martí
Solé, President de la Fundació Pinnae, ja va avançar que
la convocatòria es repetiria
en els següents anys “iniciant
un camí nou que esperem que
puguem repetir en els pròxims anys i cada any vagi en
augment”.
Amb l’obertura de la línia
d’ajuts per a projectes d’impuls social pel territori, la
Fundació Pinnae reforça el
seu compromís adquirit amb
el teixit social de la Vegueria
Penedès amb la intenció de
donar resposta als reptes socials que sovint són poc visibilitzats.

Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat assessora a les empreses
vitivinícoles en la tramitació dels ajuts a les inversions
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 13 de febrer es
va publicar la resolució ARP/273/2018, en
la qual estan convocats els
ajuts a les inversions destinades a la millora de la producció i/o comercialització
de productes vitivinícoles
que s’estableixen en el nou
Reial decret 5/2018, de 12
de gener, per a l’aplicació de
les mesures del programa de
suport 2019-2023 al sector
vitivinícola. En la resolució
es detalla tot el procés per
poder sol·licitar els ajuts.
Es tracta d’una molt bona

oportunitat per aquells
cellers i caves que tinguin
previstes inversions en els
propers exercicis. Cal tenir
en compte que els ajuts poden suposar fins al 40% de
les inversions realitzades i
acreditades. Les empreses
poden optar a subvencionar
les actuacions que es realitzin en cellers i caves en obra
civil (construcció, adquisició
o millora de béns immobles), l’adquisició de nova
maquinària, equipaments i
instal·lacions associades, així
com les despeses generals
vinculades fins a un màxim
del 8%.

Les empreses que optin a
aquests ajuts hauran de fer
una sol·licitud que s’haurà
d’acompanyar del corresponent projecte tècnic, així
com dels diferents formularis que recullen informació
de l’empresa de tipus general,
econòmica, financera, social i comercial. El termini de
presentació de les sol·licituds
acaba el 31 de gener del 2019,
i cal tenir en compte que per
aconseguir aquests subvencions cal treballar molt bé la
proposta i tota la documentació aportada, i per aquesta
raó recomanem posar-se a
treballar abans que finalitzi

el mes de setembre. Un altre
aspecte important és comptar amb un col·laborador
com Grup Carles Enginyeria
i Sostenibilitat que disposi d’una llarga experiència
en el sector vitivinícola i la
tramitació d’aquest tipus de
subvencions. A més cal tenir
en compte que en aquesta
convocatòria es prioritzaran
aquells expedients que proposin mesures d’estalvi energètic, millora de l’eficiència
energètica i processos sostenibles, aspectes on l’equip
de Grup Carles Enginyeria i
Sostenibilitat disposa d’una
gran expertesa.

Enofutur
Per a Grup Carles Enginyeria i
Sostenibilitat aposta per el sector vitivinícola amb una de les
línies de negoci: ENOFUTUR.
Es tracta d’un acompanyament
integral dirigit especificament
al sector vitivinícola. Des de
Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat treballem des de la
gestió de les subvencions i finançament, declaracions específiques, projectes, seguretat…
fins a l’assessorament i impuls
de l’enoturisme sempre sota el
prisma de la sostenibilitat, la
cura del medi ambient i amb
una visió basada en l’economia circular.
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La UDL assumeix al setembre la gestió íntegra
del Campus d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Universitat de Lleida (UdL) assumirà el
proper 1 de setembre
la gestió íntegra del campus
d’Igualada, tant pel que fa a
la docència, com a la recerca
i transferència del coneixement; segons ha aprovat avui
el Consell de Govern. La UdL
assumirà una vuitantena d’estudiants, 21 membres del Personal Docent i Investigador
(PDI) i 22 del Personal d’Administració i Serveis (PAS).
Uns acords que han de ser
ratificats pel Consell Social el
proper dijous, 26 de juliol.
Quant a docència, la UdL
integra els estudis que realitzava el Consorci de l’Escola
Tècnica d’Igualada (CETI),
adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Això comporta que 86 alumnes passen a la UdL. Uns altres 33 continuaran els seus
estudis a la capital de l’Anoia,
tot i que obtindran un títol de
la UPC, gràcies a un acord de
mobilitat entre les dos universitats (UPC i UdL). “Cal
destacar que solament 6 estudiants del CETI han decidit

deixar el campus d’Igualada i
matricular-se en altres estudis de la UPC”, ha explicat el
vicerector de Docència, Paco
García.
En l’àmbit de la recerca i
transferència, la UdL assumeix el grup consolidat de la
Generalitat A3 Leather Innovation Center, que presta serveis a tota la cadena de valor
del sector de la pell i del tèxtil
per incorporar articles de cuir
i tèxtils innovadors al mercat.
L’exercici de 2017 va tenir una
facturació de 670.260 euros.
Pel que fa al personal, el dia
1 de setembre de 2018 s’incorporen a la Universitat de
Lleida 14 professors del CETI
i 7 de la UPC, que passaran
a formar part dels departaments de la UdL de la seua
especialitat. També s’integren
tots els membres del PAS del
CETI, 12 de serveis generals i
10 del grup A3 Leather Innovation Center. A més, la UdL
ha negociat amb la Generalitat la creació de nous llocs de
treball per cobrir les necessitats organitzatives del campus i de les titulacions que la
UdL hi implanta.
La dissolució del CETI impli-

ca la cessió de tots els seus actius i passius a la Universitat
de Lleida. Es tracta d’un immobilitzat valorat en 6,4 milions d’euros, compost per un
edifici de 5.836 metres quadrats situat al Pla de la Massa
d’Igualada, i tot el seu equipament, mobiliari i instal•lacions tècniques i científiques.
Pel que fa al passiu, el gerent
ha destacat que el CETI no
té cap endeutament. Aquest
acord aprovat pel Consell de

Govern del Consorci el passat
12 de juliol, s’ha sotmès a informació publica mitjançant
anunci al DOGC del 18 de juliol de 2018. També s’ha aprovat la creació del Consell Assessor Territorial del Campus
Universitari d’Igualada-UdL,
que vol conformar un espai
de diàleg i d’interacció amb el
territori.
Amb la finalitat d’enfortir el
campus d’Igualada, la UdL
accepta la concessió per part

de l’Ajuntament d’un terreny
de 1.560 metres quadrats per
a la construcció i posterior
explotació d’una residència
universitària. Aquest terreny
està situat al xamfrà dels carrers Sant Carles i del Cardenal
Vives de la capital de l’Anoia i
forma part d’una finca on hi
ha l’hospital de simulació 4D
Health Innovation Sumulation Center i on es construirà el
nou edifici per als estudis de
salut del campus.

La Confraria de la Vinyala tanca la temporada
amb La Nit de Cuiners
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 19 de juliol
va tenir lloc la Nit de
Cuiners, la festa - sopar que organitza cada any
la Confraria de la Vinyala
per cloure la temporada. Enguany, la Nit va aplegar més
de 250 comensals; confrares
i amants del cargol vinyal
provinents de tota la comarca i altres indrets del territori
català, entre ells, una colla de
Mallorca, concretament del
Club Prat de Catí, organitzadors de la Fira del Caragol de
Mallorca.
Es total es van poder degustar 8 receptes diferents de
vinyales; plat català de vinyales (amb mongetes, bolets i
botifarra), plat de ses illes
(amb sobrassada, camallot
i xoriço picant), amb orella,
peu de porc i careta, amb
samfaina i dauets de pernil i
xoriço, a la gormanda, amb

calamar, vinyales picantones
dels Vivancos i vinyales a la
llauna, un total de 130 quilos
de vinyales, cuinats pels vuit
cuiners oficials; Aureli Rosa,
Joan Gàlvez, Carme Monclús,
Rosa M Cuscó, Agustí Rabell,
Ramon Massot, J. Manel Vi-

vancos Nuño i J. Manel Vivancos Salas.
El sopar es va desenvolupar
amb un gran ambient distès i
de gran germanor. Un buffet
de primers, les vuit varietats
de cargols, unes postres especials i, com ja és tradicional,

un cremat van ser el menú de
la Festa. El sopar també va
comptar amb la investidura
de tres nous confrares: Joanjo Salmerón, Dolors Caballero i Pepita Segura.
Les properes activitats programades són dissabte 18

d’agost TASTA GRACIA
(Festa Major de Gracia BCN), dissabte 25 d’agost
FES-TA EL DINAR a Igualada, diumenge 2 de setembre
TAST DE VINYALES (Vilanova del Cami), dijous 6 de
setembre Presentació de la
Fira de la Vinyala (Diagonal
Can Soteras - BCN), diumenge 16 de setembre FIRA DE
LA VINYALA D’ODENA,
dijous 18 d’octubre VINYALADA (Vinyales agraïdes),
dijous 15 novembre NIT DE
CONFRARES
(Nomenem
nous confrares).
La Confraria de la Vinyala té
per objectiu reivindicar i donar a conèixer el cargol de la
vinyala, una de les especialitats culinàries de la comarca,
un producte genuïnament
anoienc, el cargol de vinya.
Va néixer l’any 2010, quan els
14 fundadors van constituir
la Confraria. Actualment ja
són 188 confrares.
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Finalitza el Camp de Treball “Fes-t’ho Jove 2018”
dedicat a la sensibilització jove cap al bullying
REDACCIÓ / LA VEU

D

el 2 al 13 de juliol,
15 joves entre 14 i
17 anys procedents
d’Igualada i d’arreu de la comarca de l’Anoia, han participat del “Fes-t’ho Jove 2018”,
un camp de treball de sensibilització social promogut per
la Kaserna del departament
de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada.
El Camp de Treball és una proposta educativa, on s’utilitza
la metodologia d’aprenentatge i servei. Una metodologia
que vincula estretament el
servei a la societat i l’aprenentatge en una sola activitat
ben articulada en què els participants es formen i se sensi-

bilitzen al treballar en necessitats reals de l’entorn amb la
finalitat de millorar-lo. És un
projecte amb una aposta per
una educació transformadora, on les persones aprenguin
i es desenvolupin en un marc
d’acció altruista vers la comunitat.
L’objectiu d’aquest any ha estat el treball de la sensibilització jove cap al bullying. Un
treball de coneixement i sensibilització sobre aquesta forma d’assetjament que provoca l’exclusió social. El resultat
ha estat la realització d’una
petita campanya de sensibilització feta pels mateixos joves del Camp de Treball i que
a partir del mes de setembre
es vol donar a conèixer per

continuar treballant i fer desaparèixer aquest fenomen tan
destructiu, com és el bullying.
D’aquesta manera, aquests jo-

ves han passat unes vacances
actives, en què s’han implicat
en un treball de conscienciació social, han tingut un

contacte directe amb altres
realitats i sobretot un treball
de valors per enriquir el seu
creixement personal.

La “fleximobilitat” per millorar la formació professional
a la Vegueria Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

L’objectiu últim del projecte és elevar el nivell
de la formació professional de la població i
que el territori pugui
respondre a les necessitats canviants del seu
teixit productiu

E

l passat juliol, a Neàpolis (Vilanova i la
Geltrú), la Fundació Pro-Penedès va organitzar una nova reunió de
la Comissió de Formació i
d’Agents de Mobilitat del Pla
de Dinamització de Polígons
d’Activitat Econòmica de
l’Àmbit Penedès (PAE). En
aquesta ocasió la reunió ha
servit per presentar el projecte finançat pel SOC sobre ‘Solucions d’informació
i mobilitat intel·ligent per
afavorir la formació professional al Penedès’, que ha
aplegat al voltant de 30 experts provinents de diverses
institucions: el Departament
d’Ensenyament amb representació dels Serveis Territorials de Tarragona, Barcelona
Comarques i Catalunya Central, Diputada del Territori al
Parlament, representants polítics i tècnics dels Consells
Comarcals de l’Alt i Baix Penedès, dels Ajuntaments de
Vilafranca, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú, de la Mancomunitat Penedès–Garraf,
dels Instituts Andreu Nin i
Lluch i Rafecas, de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada i de
la FEGP. En les intervencions inicials, es va comptar
amb la col·laboració del Sr.

Adrià Trujillo, Assessor del
Consell Català de la Formació Professional del Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya,
el Sr. Joan Prat, Director de
l’Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU), el Sr. Jordi
Cuyàs, Coordinador de Projectes Estratègics de l’Ajuntament de Vilafranca i de la
Sra. Gemma Latorre, de DEP
Institut. Amb aquest projecte es vol abordar una de les
problemàtiques clarament
identificades al Penedès: la
necessitat de generar, retenir
i captar talent. L’objectiu últim del projecte és elevar el

nivell de la formació professional de la població i que el
territori pugui respondre a
les necessitats canviants del
seu teixit productiu, al temps
que donar l’oportunitat als
seus habitants de formar-se
en allò que realment desitgen.
En aquest sentit, s’entén que
l’òptica de territori Penedès pot respondre millor a
aquest repte que cadascuna de les seves comarques
per separat, i per això es vol
avançar en la concepció d’un
espai formatiu conjunt que
multipliqui les opcions que
els ciutadans i les empreses
tenen al seu abast, facilitant

la connexió entre l’oferta i la
demanda de formació. Per
arribar a això, es plantegen
dos objectius: - Que tothom
pugui saber, de forma ràpida, senzilla i centralitzada,
quines són totes les opcions
de formació que s’ofereixen
a l’àmbit Penedès, tant pel
que fa a la formació inicial
com pel que fa a la formació pel treball, així com de
les opcions d’acreditació de
competències professionals,
i que es pugui fer un seguiment i acompanyament a
aquelles persones interessades. El target són les persones però també les empreses,
ja que també són potencials

“consumidores” de formació. - Que es posin a l’abast
solucions de mobilitat per tal
que tothom pugui accedir a
aquella formació que li interessa, i que siguin solucions
viables i assumibles pel territori, així com sostenibles des
d’un punt de vista mediambiental. Es tracta de pensar
en solucions imaginatives i
de fàcil aplicació, més enllà
del transport públic col·lectiu de gran càrrega/massiu,
el que s’anomena FLEXIMOBILITAT i que l’ AMTU
està impulsant al país. Per a
fer-ho possible, es planteja
el disseny d’una eina informàtica que aglutinés tota la
informació sobre l’oferta de
formació professional del Penedès i que ho vinculés amb
les opcions de mobilitat per
accedir-hi, tant les opcions
“clàssiques” com les opcions
més “innovadores”.
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La Llacuna viurà la festa grossa del 3 al 7 d’agost
La novetat destacada és el joc de rol en viu Festa killer que es jugarà a Torrebusqueta, Rofes i el poble
LA LLACUNA / LA VEU

L

a Festa Major de la Llacuna tindrà lloc aquest
2018 de divendres 3
d’agost a dimarts 7, amb la
música, els balls i els elements festius del poble com
a protagonistes. El programa
d’enguany ve enrotllat en una
polsera reivindicativa de color groc.
Entre les novetats destaca el
Festa Killer, un joc de rol en
viu que es jugarà als nuclis
de Torrebusqueta, Rofes i al
poble en què cada participant
haurà de trobar el seu objectiu i tocar-lo amb una pastanaga, guixar-li una creu a la
mà o enganxar-li un gomet
al cap, evitant que li facin el

mateix a ell.
El correfoc del dia 3 a la mitjanit donarà el tret de sortida
a la festa grossa, amb el Ball
de Diables, el Drac i la Mulassa de la Llacuna recorrent els
carres del poble, començant i
acabant a la plaça Major. Tot
seguit, a la 1, empalmada al
pati de les escoles amb els
Band the Cool i un dj fins a la
matinada.
Els actes de dissabte començaran amb el repic general
de les campanes a les 18 h, a
les quals seguirà la Cercavila
de Festa Major, amb els balls
i elements festius del poble.
En arribar a la Casa de la Vila
es farà l’exhibició folklórica
de tot el seguici i, tot seguit,
la consellera de Salut, Alba
Vergés farà el pregó de Festa
Major. Seguidament s’inaugurarà l’exposició “La Botifarunner, 10 anys d’imatges”.
A la nit, al pati de les escoles,
ball amb La Loca histeria i
disco mòbil.
L’endemà, diumenge dia 5 és
el torn de la Missa Solemne.
Tot seguit vermut amb el ball
parlat i els versots satírics
del Ball de diables de la Llacuna a la plaça Major. El FC
la Llacuna s’enfrontarà al CF
Quintinenc a les 19 h al camp
de futbol, i a les 20 h, concert
de l’orquestra Nova Blanes. La
Coral Cuitora farà el concert

de festa major a les 23 a l’església parroquial, al qual seguirà el ball de gala, a la plaça
Major, de nou amb la Nova
Blanes. Un cop acabat el ball,
més música amb la disco mòbil al pati de les escoles.
Dilluns dia 6 començarà amb
la Botifakids, una cursa popular per a petits i grans a
la plaça Major. A les 12,30
h, missa solemne a l’església
i després, vermut i sardanes
amb la cobla Terres de Marca a la plaça Major. A la tarda, els més petits tenen una
cita també a la plaça Major
per gaudir d’una bona esto-

na, amb el grup d’animació
infantil ¾ de 15, i amb els
jocs populars i la xocolatada
organitzats pels pares i mares
amb col·laboració de l’Ajuntament. El partit de festa major
enfrontarà el FC La Llacuna
amb el FC Mediona a les 19
h. A la nit, a les 23.30 h, Espectacle-Play-Back a la plaça
Major.
El dimarts, últim dia de festa
major, arrencarà amb el jazz
vermut amenitzat pel Quartet
de jazz a les 13 h. A la tarda,
a les 17, el tradicional berenar popular a la font Cuitora comptarà amb el conjunt

Anem al teatre!

Duet Axis. Al vespre, partit
de futbol de veterans i jocs i
gresca fins a la matinada, organitzats pels joves del poble.
El final de festa el protagonitzaran les havaneres i el rom
cremat, a les 23 h a la plaça
major, amb el grup Son de
l’Havana.
Durant els dies de festa els
baixos del Centre Cultural
i Turístic del carrer Major
acollirà l’exposició “La Botifarunner, 10 anys d’imatges”,
en què també es podran veure alguns objectes relacionats
amb aquesta cursa de muntanya de la Llacuna.

Temporada
2018 - 2019

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 filla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels
altres i passen tota mena de dificultats i vicissituds fins que finalment 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 finalment 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 influents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk
Adwards l'any 2010.

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

93 803 75 56
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Conveni per a la realització del Mapa
de Patrimoni Cultural de la Pobla

L’Ajuntament de Jorba
estrena web municipal

LA POBLA DE C. / LA VEU

JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt i la Diputació de Barcelona han
signat un conveni per a la realització del Mapa de Patrimoni Cultural del municipi. L’acte de signatura va tenir lloc el
dimecres 25 de juliol a la Sala
de Plens de l’Ajuntament i va
anar a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch, i del diputat de Cultura, Oriol Lladó.
Aquest document recollirà
tots els béns culturals locals,
entre els quals s’inclouran els
dos molins paperers que hi
ha a les entrades del municipi i que estan en procés per
declarar-los Béns Culturals
d’Interès Local (BCIL). El cost
d’aquest projecte és de 9.910 €,

L
dels quals 7.928 € els aportarà
l’ens provincial i 1.982 € (un
20 per cent), l’Ajuntament.
A la signatura del conveni hi
van assistir diversos regidors
i regidores del Consistori.
El diputat de Cultura també
va signar el Llibre d’Honor

de l’Ajuntament i va visitar
el Castell de Claramunt, en
companyia de l’alcalde i de la
regidora de Cultura, Esther
Touriñán. Santi Broch va obsequiar Oriol Lladó amb diverses publicacions editades
per l’Ajuntament.

Més de 130 nens i nenes participen al
Juga a l’Estiu i al Casalet
LA POBLA DE C. / LA VEU

M

és de 130 nens i nenes han gaudit de
les propostes del
Juga a l’Estiu i del Casalet,
organitzades per la regidoria d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt. Al Juga hi han
participat 119 infants, d’entre
3 i 12 anys, i al Casalet, 15,
des de P0 fins a P2.
El Juga es va fer del 25 de
juny al 27 de juliol i va comptar amb catorze monitors,
dos dels quals en pràctiques,
i tres directors, un dels quals
en pràctiques. L’eix d’anima-

ció van ser els oficis. Els nens
i nenes van anar a visitar diferents oficis que es porten
a terme al nostre municipi,
com el rajoler, el lleter, el ferrer o el constructor de reproduccions de carros. Des de
l’Ajuntament volem agrair la
col·laboració de tots els poblatans i les poblatanes que
van participar en aquesta iniciativa.
Els infants també van gaudir d’activitats molt diverses,
com sortides als parcs i equipaments del poble; una visita
al Mercat de la Masuca i a la
Casa de la Festa, a Igualada;
passar una nit a l’escola; con-

feccionar uns capgrossos o
estampar una samarreta. Els
dilluns, els dimecres i els divendres la quitxalla anava a la
piscina.
El Casalet es va fer del 16 al
27 de juliol a la Llar d’Infants
Municipal Sol Solet. Es va
comptar amb tres monitores.
Els nens i nenes van poder
gaudir de diferents propostes, com jocs d’aigua, danses
aprendre cançons o estampar
una samarreta.
Del 27 d’agost al 7 de setembre es farà una nova edició
del Juga a l’Estiu, de les 9 del
matí a la 1 del migdia, a l’escola Maria Borés.

’Ajuntament de Jorba
ha estrenat web institucional, gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona.
Aquest nou web té una arquitectura de continguts millorada i un disseny actualitzat, amb l’objectiu de prestar
serveis de forma més eficient
a la ciutadania i assegurar el
compliment de la normativa
vigent en termes d’accessibilitat, administració electrònica
i transparència.
La creació dels portals institucionals comprèn l’anàlisi
de continguts, la identificació de mòduls necessaris de
publicació i tramitació (seu
electrònica, perfil de contractant, tauler d’anuncis, etc.), la
posada en funcionament del
portal i el seu manteniment.
La Diputació de Barcelona
assessora, implanta i gestio-

na el manteniment de portals corporatius als municipis
menors de 50.000 habitants.
La presència institucional a
internet és una de les línies
de suport als municipis del
Catàleg de serveis de la Diputació, i s’emmarca dins del
capítol de sistemes d’informació municipals.

Visites guiades al
patrimoni montbuienc
MONTBUI / LA VEU

L

’església de Santa Margarida, que domina
part de la plaça Major
de Montbui, s’originà quan,
ja al segle XVI, l’antiga capella de Santa Coloma mostrà
clars símptomes de deteriorament. Així doncs, a inicis del
segle XVII es construí l’edifici actual, sufragat en part
pels comtes de Plasencia i, en
part, pels comtes de Cardona. Aquesta implicació dels
Lanuza conferí al temple un
caràcter únic on es barregen
el renaixement i el barroc, i
on es conserven peces d’una
història llarga i tortuosa que
podreu descobrir amb Anoia Patrimoni, aquest dissabte
4 d’agost a les 12:00, en una
nova activitat de l’Any Europeu del Patrimoni.
Visita guiada al Palau dels
Comtes de Plasència
També al nucli antic de Santa
Margarida de Montbui, senyorejant la plaça Major, es
troba l’antic Palau dels Comtes de Plasencia. Aquest gran
casal, conegut popularment
com la Casa Gran, es troba
documentat ja des del segle

XII en que apareix la domus
de Montbui ubicada dins de la
sagrera de la capella de Santa
Coloma i conjuntament amb
aquesta provocà el naixement
i creixement del lloc de Santa
Margarida.
Passant els segles, l’antiga
casa fortificada va créixer i
es reconvertí en el palau que,
des de fa un temps, es pot visitar cada primer diumenge
de cada mes.
Així doncs, aquest proper
diumenge 5 d’agost, de la mà
d’Anoia Patrimoni, tindreu
una nova oportunitat de descobrir el Palau dels Comtes
de Plasencia, iniciant-ne la
visita a les 12:00h.
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Merche serà la
protagonista del
concert de Festa
Major a Vilanova
del Camí
VILANOVA DEL C./ LA VEU

T

ot i que encara no s’ha
fet públic el programa
de la Festa Major de
Vilanova del Camí, sí que
han transcendit alguns detalls com el nom de la protagonista del Gran Concert
que enguany serà la cantautora, Merche. L’artista gaditana actuarà dissabte 1 de setembre a la plaça del Mercat.
Nascuda a Cadis i vinculada
als escenaris des de petita, ja
era popular abans d’aparèixer a televisió, tot i que va ser
en aquest mitjà que va fer-se
famosa. Ha venut aproximadament 700.000 còpies dels
seus discos a Espanya. La
seva discografia inclou 8 àlbums d’estudi, 2 recopilatoris i 24 singles. Alguns dels
seus temes més coneguts i
que segur podrem escoltar
el proper dissabte en el marc
de Festa Major, són: “No me
pidas más amor”, “Le Deseo”,
“Abre tu mente”, “Ya no me
digas lo siento”, “Cal y arena”,
“Bombón”, “Si te marchas” i
els seu èxit més important
Eras Tú”.
Autora pràcticament de tots
els seus temes, durant el 2017
Merche va publicar el seu
vuitè disc d’estudi titulat “De
otra manera” i recentment ha
fet una versió estiuenca, amb
molt ritme de la seva cançó
“Te lo mereces”.
Merche actuarà dissabte 1 de
setembre a la plaça del Mercat. El concert, que serà gratuït, es farà a les 23 h.
Per altra banda, l’Embarraca’t acollirà un dels actes més
esperats pel jovent, una nova
edició del Va Parir Tour, de
Ràdio Flaixbac. La festa que
comptarà amb l’equip habitual: Carles Pérez, Dídac Tomàs, Andreu Presas i el Gran
Germán, prendrà l’escenari
de l’Embarraca’t a partir de
les 00:30 h.
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Polígons dels Plans i l’AMTU cerquen un sistema de
transport que sigui econòmic i sostenible
CONCA D’ÒDENA / LA VEU

L

’Associació
Polígons
dels Plans i l’ AMTU,
l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà han iniciat
una sèrie de contactes amb la
finalitat d’oferir una proposta
de mobilitat sostenible a les
empreses del territori.
El president dels Polígons
dels Plans, Ramon Felip es va
reunir aquesta setmana amb
Joan Prat i Trapé, Director
General de d’AMTU, amb qui
estan concretant una prova
pilot de transport amb trajectes directes entre el domicili
dels treballadors i el lloc de
feina.
L’AMTU disposa d’un servei,
una startup, anomenada BusUp, on pots demanar un autobús a demanda per a deferents usos: anar a un partit de
futbol, un concert o una boda
però també per desplaçar-te
des del teu domicili al lloc de

feina.
L’empresa ofereix una sèrie de
rutes que ja funcionen pèro
també està subjecte a introduir-ne de noves si hi ha demanda. Aquesta precisament
és la voluntat de Ramon Felip, de l’Associació Polígons
dels Plans, que després de
conèixer de primera mà les
opcions del BusUp, contempla ara una nova reunió amb
el Consell Comarcal de l’Anoia ja que l’ens està adherit a
l’AMTU.
L’aplicació BusUp permet
compartir despeses amb tots
els passatgers de la ruta per
tal que sigui assequible i alhora planteja un tipus de transport sostenible. La persona
usuària pot seguir en temps
real, a través de l’APP i gràcies
a un sistema GPS, el recorregut del bus en temps real.
Des de l’Associació de Polígons dels Plans, creuen que la
prova pilot podria donar-se
de cara a la tardor.

L’AMTU és una associació
de municipis lliurement adherits, que té per objecte
donar suport tècnic, jurídic
i administratiu als associats en matèria de mobilitat,
infraestructures i transport
públic. Qualsevol ens local
de Catalunya pot formar-ne
part. En aquests moments
l’AMTU té 95 entitats associades: 93 municipis i 2

Consells Comarcals, amb
una població representada
de 2 milions d’habitants i
un volum de viatgers urbans
transportats de prop de 42
milions. Un dels objectius de
l’AMTU és aconseguir una
millora del transport públic i
contribuir a fer que la mobilitat sostenible guanyi protagonisme, persones usuàries i
prestigi.

Els 236 infants del Casal d’estiu s’acomiaden de la
màgia de l’Ot el bruixot
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

n total de 236 infants
han gaudit durant
aquest mes de juliol,
de les activitats de lleure del
Casal d’estiu 2018 de Vilanova del Camí que divendres
van finalitzar. Infants i monitors es van acomiadar després
d’haver conviscut a diari, la
majoria les quatre setmanes
consecutives. Cada any, hi ha
un tema que serveix de monogràfic del casal i enguany,
ha tingut un protagonista especial: l’Ot el bruixot.
“Els infants han viscut les
històries d’aquest personatge
que viatja en el temps, ajuda als altres i gasta bromes
pesades als personatges dolentots”, expliquen des del
Centre Obert i Espai de Joc

L

p

El Cireret, “sovint, tot plegat,
solucionant les coses amb les
seves pocions màgiques”.
Al marge de buscar una temàtica diferent pel casal, la
proposta no varia gaire, any
rere any, perquè el progra-

ma està força consolidat,
amb activitats que permeten
als infants començar a gaudir de les vacances, malgrat
la rutina necessària per a les
famílies: piscina, sortides a la
natura, manualitats, una mica

d’aventura…
Entre les cites més clàssiques
i esperades hi ha la nit de Bivac: els més petits van dormir
a Can Titó, mentre que la
Tropa ho va fer en tendes de
campanya a Can Muscons.
Aquest any, a més de poder
gaudir de la renovació de la
piscina vilanovina, també han
visitat les piscines d’Olesa de
Montserrat i Sant Fruitós de
Bages.
A més, van poder participar
d’una visita de Sweet India,
d’una conta contes i els grans
i La Tropa van fer una caminada cap als Esgavellats,
acompanyats de Francesc Viera de la Colla Excursionista.
Tots van acomiadar el casal
amb una festa final amb concurs de tapes, balls i cançons.

Per publicitat a
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Controlat l’incendi declarat al Polígon Les Garrigues
entre Sant Pere Sallavinera i Calaf
S. P. SALLAVINERA / LA VEU

D

imarts a la nit, sobre
les 24.15h de la nit,
es va declarar un incendi a l’exterior de l’antiga
nau de Discapa, ubicada al
Polígon Les Garrigues, on s’hi
acumulaven des de feia temps
diversos residus i deixalles. En
concret, el foc es va originar
en uns bidons buits que no es
sap amb certesa quin líquid
contenien.
Una dotació de 9 camions de
bombers i mossos d’esquadra
hi va estar treballant fins que
es va acabar controlant entrada la matinada, cap a les 7
aproximadament. Durant la
nit, com ha mesura preventiva, es va demanar als veïns
i veïnes tancar les finestres
de casa ja que es desconeixia
quina era la toxicitat dels residus i deixalles que cremaven.
Finalment, no va ser necessari
desallotjar ningú, ni hi va haver cap ferit.
Quan l’incendi va estar apagat, davant de la diversitat de
productes que havien cremat,
els bombers van continuar al
llarg del matí fent comprovacions i revisions de la zona
afectada.
Malgrat que el Polígon Les
Garrigues i aquesta nau es

troben molt propers a Calaf,
pertanyen al terme municipal
de Sant Pere Sallavinera. Per
això, l’Ajuntament de Calaf ha
demanat al de Sant Pere que
realitzi les tasques de neteja
dels vessaments dels líquids
dels bidons que s’han produït
a la calçada.
A més, també s’ha contactat
amb el Centre d’Atenció Primària de Calaf per tal d’informar-los dels tipus de plàstics
que s’han cremat i quins possibles gasos han després. Això
permetrà, si és el cas, poder
oferir el tractament respiratori adequat a persones que
puguin tenir molèsties a arrel
del fum.
D’altra banda, es desconeix
l’autoria de l’incendi però
l’Ajuntament de Calaf es personarà i formalitzarà una denúncia.
Des del febrer, l’Ajuntament de Calaf havia sol·licitat la retirada dels residus i deixalles
Des que l’antiga empresa Discapa va deixar la nau del polígon Les Garrigues, ubicat a la
carretera de Manresa a Calaf,
diferents residus i deixalles
han anat apareixent i acumulant-se a l’espai exterior.
L’Ajuntament de Calaf va con-

Accident mortal en una
empresa de la Pobla

L’Ajuntament de
Sant Pere s’ha compromès a netejar diversos líquids que s’havien
després per la calçada
tal i com se li ha demanat des de Calaf.
tactar durant el mes de febrer
amb els Agents Rurals ja que
tot i que la nau no està dins el
seu terme municipal - és de
Sant Pere Sallavinera - al tro-

bar-se molt proper a la vila,
aquest abocador no controlat
tenia el perill d’acabar generant un problema mediambiental i/o de salut.
Els Agents Rurals van contactar amb totes les parts implicades: antics llogaters, propietaris, empresa intermediària que
va realitzar el trasllat de Discapa i actuals llogaters però cap
d’ells se’n volia responsabilitza
i a més, asseguraven que no
disposaven de pressupost per
a fer-ho efectiu.
Per això, van redactar un in-

forme que van fer arribar a
l’Agència Catalana de Residus
per tal d’obrir diligències als
responsables si es considera
oportú. A més, com que es
desconeixia si algun dels residus podia ser tòxic, també es
van agafar mostres per investigar-ho.
En aquests moments, segons ha informat l’Ajuntament de Sant Pere, s’estava
esperant els resultats de
l’Agència Catalana de Residus per poder actuar davant
d’aquesta situació.

Vallbona incorpora tres nous
desfibriladors, un d’ells mòbil
VALLBONA D’A. / LA VEU

V
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

quest dimecres va
morir el jove de 21
anys de Vallbona
d’Anoia que va patir un accident laboral el passat dimarts
mentre treballava a la Pobla
de Claramunt. Segons informa el digital Infoanoia, l’avís
de l’accident es va donar després que el treballador caigués
d’una alçada de quatre metres
a la depuradora de les empre-

ses Terranova Papers i MB
Papeles Especiales, totes dues
del grup Miquel y Costas. El
jove, que estava contractat
per una empresa externa, hi
feia tasques de manteniment
i neteja.
El treballador, va ser traslladat
en helicòpter a l’hospital de
Bellvitge, on va acabar morint
dimecres. Tant l’empresa com
els Mossos d’Esquadra estan
investigant quines podrien
ser les causes de l’accident.

allbona
d’Anoia
compta des d’aquest
mes de juliol amb
tres nous desfibril·ladors, un
de mòbil que es portarà al
vehicle de la brigada municipal, i dos de fixes que s’instal·
laran al pavelló poliesportiu
i a l’escola primària Josep
Masclans. Vallbona afegeix
aquests aparells als que ja hi
ha instal·lats a l’ajuntament,
a la piscina i a la plaça de
l’església. Els propers mesos
vuit persones rebran la formació necessària per fer servir aquests desfibril·ladors
correctament.
L’Ajuntament ha adquirit els
nous aparells a través d’un
ajut econòmic, en el marc
del Catàleg de serveis de

l’any 2018 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019
aprovada per la Junta de Go-

vern de la Diputació de Barcelona amb data 26 d’abril de
2018.
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El PSC de Capellades
satisfet pels ajuts
al transport per als
estudiantss

Els Hostalets de Pierola viu una Festa Major 2018
plena de participació
HOSTALETS DE P / LA VEU

Durant el passat ple del mes de
juliol es van aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes de
transport per a joves estudiants
d’ensenyaments postobligatoris.
Des del PSC manifestem la nostra satisfacció per què és una
proposta que va sorgir del nostre grup municipal el 2016, però
que el Govern municipal de la
CUP i ERC va rebutjar ja que
no en veien la necessitat.
Un any després, el 2017, el govern municipal presenta el seu
Pla Local de Joventut on si bé
la Mobilitat dels joves es cita
com objectiu específic, el pla no
inclou cap mesura que realitzi
propostes respecte la mobilitat
dels joves capelladins. Així, a la
mateixa diagnosi del pla els joves manifesten la necessitar de
millorar el transport i proposen
una targeta de transport bonificat. És per això que tornàrem
a fer la proposta de beques de
transport pels joves capelladins
pel pressupost 2017, on sí que es
va incloure una partida però no
es va executar per què no hi havia les bases. Ara, amb el pressupost 2018 es repeteix la partida, que valorem molt petita
però que és un inici, i per fi les
bases en la redacció de les quals
el grup municipal hi ha treballat
activament.
Amb aquesta acció aconseguim
que els 230 joves entre 15 i 19
anys i els 254 entre 20 i 24 anys
disposin d’una nou suport per
poder emprendre els seus estudis, i ajudar a resoldre els
problemes econòmics que han
creat als estudiants l’increment
desproporcionat de les taxes
universitàries i de la Formació
professional.

L

a Festa Major 2018, ja
forma part de la història
hostaletenca com una
de les més participades. Ara
que tothom ha descansat, fem
un record.
Ha estat una Festa Major plena
d’activitat i molt participada
on els actes a carrer i d’interior
han estat plens d’hostaletencs
i de gent d’arreu que ha volgut
compartir la nostra Festa.
El tret de sortida va ser el dimarts, 24 de juliol en que tot
i l’amenaça d’una tarda de pluja, que no ho va ser, la Festa
Major 2018 va quedar inaugurada! El primer acte, com
és tradició, va ser el pregó de
Festa Major, enguany ofert pel
CEM Cal Maristany. Va ser un
pregó emotiu i molt participat, ja que els pregoners van
demanar al públic que cantés… i així va ser.
A continuació la companyia
d’en ‘Pep Callau i els Pepsicolen’ van oferir una gran i divertida cercavila pels carrers
del nucli del poble. Tots els
participants van gaudir, ballar
i saltar amb les propostes dels
saltimbanquis.
I arribada la nit, va tenir lloc
el sopar a la fresca a la placeta. Una molt bona oportunitat
per fer germanor i començar
la festa amb alegria i retrobaments. El sopar va finalitzar
amb el ja tradicional bingo de
4 tirades i molt bons premis.
El dia de Festa Major, dimecres 25 de juliol, va deixar
moments de germanor i festa divertits i emocionants. Al
migdia, després del tradicional Ofici de Festa Major, una
cercavila liderada per la nova

Colla de Bastons dels Hostalets de Pierola va portar els
veïns des de l’església fins a la
plaça del Dr. Conde. A l’ombra
dels arbres i davant la Torre del
Sr. Enric es van lliurar els premis del 1r Concurs de Pintura
ràpida on, els assistents, van
gaudir del tradicional Vermut
de Festa Major amenitzat pels
Grallers de Sitges.
Ja a la tarda va tenir lloc el
teatre familiar amb ‘Teatre
Arrossegat de Catalunya’ i, el
segon dia de la Festa Major, va
acabar amb el Teatre de Festa
Major i l’obra ‘El Sr. Bohigues i
el seu espectacle’ amb una gran
resposta del públic que va omplir la plaça Dr. Conde, on hi
havia l’escenari.
El dijous 26 de juliol va ser molt
familiar amb activitats per a
totes les edats, però sobretot de
caràcter infantil i juvenil. No et
perdis les millors imatges.
Pel matí el tobogan aquàtic va

significar una emoció refrescant per tots els participants.
Va deixar imatges molt divertides.
Per la tarda, els monocicles i els
cars van fer passar una tarda
sobre rodes als més joves de
la família. I cap el vespre, una
batalla làser es va celebrar a la
plaça del Dr. Conde.
Finalment, la ‘Sidral Brass
Band’ va refrescar la nit amb
la seva música divertida i alegre que va fer que molts veïns
ballessin al seu so.
El divendres, 27 arribava el dia
més jove, i els els veïns i veïnes, i sobretot els més joves,
ho van donar tot.
La festa s’iniciava al matí amb
els jocs aquàtics a la piscina,
que es va omplir de gom a
gom. Per la tarda, els jocs familiars ompliren els entorns
de la plaça del Dr. Conde.
Al vespre va començar la ‘Nit
Jove’. El gran correfoc va re-

còrrer els principals carrers
del poble, seguit sempre d’uns
hostaletencs amb moltes ganes de festa i foc. En acabar, la
xaranga va portar tothom cap
al poliesportiu, on Buhos +
Zebrass Band + Dalton Bang
van omplir la pista de joves (i
no tan joves) disposats a ballar
i saltar fins al límit.
Dissabte 28 va ser el dia més
engalanat de la Festa Major. L’Orquestra Maravella va
acompanyar la festa durant tot
el dia. A migdia la plaça de Cal
Figueres es va omplir de sardanes i al vespre va arribar un
dels moments més esperats, el
concert i ball amb l’Orquestra Maravella. En paral·lel al
parc de Cal Ponsa es va viure
un retorn als anys 80 amb la
Disko-Festa i Teca.
I va arribar diumenge, 29, el
darrer dia de Festa Major. Un
dia amb sabor a acomiadament
i amb moltes ganes de festa a la
vegada.
Al migdia la cercavila de gegants va omplir els carrers dels
Hostalets de Pierola de música
i balls. Els gegants de Molins de
Rei, Piera i La Beguda van ser
els protagonistes.
Per la tarda, la plaça del Dr.
Conde es va omplir de famílies disposades a reumullar-se i
refrescar-se amb l’escuma dels
‘Més Tumàcat’.
Les havaneres al vespre amb
el grup la ‘Barcarola’ va omplir la plaça de les Oliveres de
boniques cançons i records de
temps llunyans.
I per donar per tancada la
#FMHostalets18, un espectacular espectacle de llum, so i
focs d’artifici que va arrencar
grans ‘Ohhhhh!!’ als assistents
a la plaça de Cal Figueres.
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El Ple capelladí aprova el protocol de
violències sexistes
CAPELLADES / LA VEU

E

l darrer dimecres de
mes s’ha fet la sessió
ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Capellades.
El primer punt va servir per
aprovar l’acta anterior i seguidament la revisió del padró
d’habitants a 1 de gener, que es
va tancar amb 5.211 persones.
El protocol inclòs dins del Pla
d’Igualtat
Després de donar compte dels
decrets 427 a 511 es va aprovar
per unanimitat el Protocol sobre violències sexistes. Tal com
va explicar la regidora d’Equitat, Adela Morera, “aquest protocol marc el que fa és donar
resposta a una de les accions
previstes dins el Pla d’Igualtat,
que vàrem aprovar l’any passat. Aprofundeix dins l’àmbit
de les violències sexuals. El
protocol dóna eines per combatre aquest problema social,
especialment en espais d’oci.
És un document que deixa algunes parts obertes per tal que
es pugui anar adaptant a les
necessitats que vagin sorgint.
Hi ha accions de prevenció,
detecció i altres en l’àmbit de
l’atenció”.
Els partits polítics van mostrar
el seu acord amb el protocol.
Des del PdeCAT, la regidora
Susana Olivares va felicitar a la
regidora per la feina feta, implicant la gent de Capellades
en la seva elaboració. En aquest
sentit el republicà Àngel Soteras va valorar la importància
del document i la voluntat que
no es quedi només en un acord
signat i que s’apliqui el més ràpid possible. El socialista Carles Cuerva també el va posar

en valor. Aprofitant que en la
diagnosi es va valorar el camí
cap a l’estació com a poc segur,
el regidor va demanar que es
treballi en la seva millora.
També hi hagué unanimitat en
el següent punt, referent a les
bases de la convocatòria per a
la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants
d’ensenyaments post obligatoris. La regidora d’Educació,
Susana Moreno, va remarcar
que “aquesta subvenció té la
voluntat d’obrir una petita
porta a la igualtat d’oportunitats dels joves de Capellades.
Tanmateix, caldrà fer seguiment de quina acollida té per
estudiar en un futur la possibilitat d’augmentar la partida per
a aquests ajuts”.
En el punt d’aprovació dels
comptes generals dels 2016, el
regidor d’Hisenda, Jaume Solé,
va explicar que “la voluntat
de la regidoria és avançar per
tenir els comptes al dia. Tanquem ara el 2016 amb tots els
tràmits superats favorablement
i esperem que a l’octubre puguem fer-ho amb els del 2017”.
Per part del PdeCAT i del PSC
hi hagué abstenció i per la de
Vila de Capellades-CUP i ERC,
el vot favorable.
Abans de precs i preguntes
es va corregir un error administratiu en l’acord aprovat la
sessió anterior respecte la contractació del nou servei de gestoria.
A Precs i Preguntes l’Alcalde,
Aleix Auber, va explicar la reunió de la setmana per exposar
l’ampliació de la carretera C15,
per reforçar la seguretat i fer-la
més transitable. També va desitjar bona Festa Major a tots
els veïns i veïnes.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Petits retocs a la recollida
porta a porta
Per part del PdeCAT es va celebrar l’ampliació d’aquesta
carretera C15 i es va fer dos
precs: podar els arbres de la
Ronda del Capelló i, respecte
la recollida de vidre, demanar solucions per l’alt soroll
que fa. L’Alcalde va explicar
que la poda estava prevista i
que, respecte al Porta a Porta,
la recollida específica del vidre s’havia demanat, després
de veure’n la seva implementació, si es poden estudiar alternatives horàries d’aquesta
recollida. “Aquest ha estat un
canvi de gran impacte i estem
treballant en les coses que es
poden millorar. Aquesta en
seria una. És com un dominó,
fer-ne un canvi significa que de
retruc s’han de moure i coordinar moltes altres peces, per
això demana temps per l’anàlisi
i viabilitat de qualsevol modificació”.
Per part d’ERC, el regidor de
promoció econòmica, Àngel
Soteras, va animar tothom a
“participar de la Nit del Comerç que les botigues organitzen i que cada any és un èxit.
Just en els anteriors plens vàrem aprovar un conveni específic amb comerç on hem doblat l’ajut per promocionar-ho”.
Finalment el número ú socialista, Aaron Alcázar, va demanar que “insistiu al màxim a
fer les modificacions que a Capellades ens vagin a millorar,
per exemple la seguretat anant
cap a l’estació. Ens sumem a
desitjar bona Festa Major i a
millorar la recollida selectiva”.
Diverses persones ens han fet
el prec que preguntem sobre
les picades doloroses que diverses persones han tingut. El
regidor d’Acció Social, Salvador Vives, va explicar que “no
hem rebut formalment cap
queixa però amb els tècnics i
el centre d’assistència primària estem mirant si hi ha algun
tractament que nosaltres puguem fer”.

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

Finalitzen les activitats a
la Piscina Blava

CAPELLADES / LA VEU

E

l mes de juliol s’ha tancat a la Piscina Blava
amb diferents activitats.
Cada dia, de dilluns a divendres, prop de 25 nens i nenes
han participat dels cursets de
natació, que en dos nivells diferents han ensenyat a nadar o
a millorar la tècnica.
Les classes van acabar amb
l’entrega de diplomes als participants, que es va fer divendres
a la tarda amb l’assistència de
l’alcalde i regidor d’Esports,
Aleix Auber.
També divendres a la tarda va
començar el Torneig de Frontó,
on durant tota la competició va
presidir el bon ambient. L’entrega de premis als guanyadors
es va fer dissabte a la tarda amb

el regidor Sergi Pérez.
Coincidint amb el Torneig de
Frontó divendres al vespre es
va fer la tercera edició de la
Piscina Nocturna, amb molta
calor i moltes persones amb
ganes de sopar a la fresca i refrescar-se a la Piscina.
La darrera activitat de juliol
que s’acaba aquesta setmana,
el dimarts 31, seran les classes
d’aquagym. Durant tot el mes
cada dimarts i dijous s’ha fet
aquestes sessions d’aquagym
que han estat molt participades. Per acomiadar la temporada, la darrera classe acabarà
amb l’actuació del Dj Selle, a la
mateixa Piscina Blava.
La Bibliopiscina és l’activitat
que es podrà continuar gaudint
aquest mes d’agost a la Piscina
Blava de Capellades.

Cinc setmanes d’activitats
per a nens i nenes
CAPELLADES / LA VEU

D

el 25 de juny al 27 de
juliol els nens i nenes
de Capellades han
pogut gaudir de 5 setmanes
de Casal amb propostes variades.
Una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany
ha estat la introducció de la
llengua anglesa, present en
cançons, jocs i en diferents
moments de les activitats.
El Casal s’ha desenvolupat a

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

través de dues temàtiques diferents: la robòtica i els 4 elements. Això ha permès oferir
un ventall ampli de propostes
diferents, diferenciades en
dos grups d’edats: 4-6 anys i
dels 7 als 12.
La regidora d’Educació, Susana Moreno, ha destacat com
“l’estiu és un moment de lleure i descans per als infants.
Per això s’ha cercat sempre
que s’ho passin bé, amb activitats diferents de les habituals durant el curs i amb sortides a la muntanya i també
per diferents espais de Capellades. Cada setmana hi hagut
prop d’una cinquantena de
nens i nenes que han participat d’aquest casal”.
La primera part del matí les
sessions s’han fet al Marquès
de la Pobla i després d’esmorzar s’ha anat a la Piscina Blava
a refrescar-se i jugar.
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El regidor de Veïns amb
Veu, fora del govern

Gaudint del jazz amb La Vella
Dixieland

VALLBONA D’A. / LA VEU

PIERA / LA VEU

L

’alcaldessa de Vallbona
d’Anoia, Maribel Ferrer,
va signar el passat 20 de
juliol el decret que provocava
la destitució del regidor de
Veïns amb Veu, Francisco del
Corral, i se’n traspassaven les
responsabilitats a la regidora
Maria Dolores Campos.
Aquesta destitució arriba
després que en l’últim ple
municipal del Corral votés
en contra de la modificació
del pressupost que serviria
per augmentar-lo en 500.000
euros aquest any. En declaracions a La Veu, Francisco
del Corral explica que creu
que “ha estat l’entorn de l’alcaldessa qui ha provocat que
m’expulsessin, si hagués estat
per ella crec que no ho hauria fet”. Segons del Corral, la
inversió de mig milió d’euros
només servia per “rentar la
cara” del govern i ell ja havia
avisat que no hi votaria a favor.
El regidor de Veïns amb Veu
preveu que a partir d’ara a
Vallbona es farà acció de go-

vern des de l’oposició, “amb
Esquerra portarem al ple fer
efectiu la inversió de 350.000
que havíem acordat inicialment tots els grups i que
s’hauria aprovat si no s’hagués volgut augmentar la inversió per motius electoralistes”.
Per la seva banda, des del PSC
de Vallbona, grup que lidera
el govern amb tres regidors,
també denuncien “els interessos electoralistes d’alguns
grups polítics del Consistori provoquen el bloqueig de
l’Ajuntament i impedeixen
que el nostre municipi avanci
i millori”, i afegeixen que” és
una posició totalment irresponsable vers el futur de Vallbona d’Anoia”.
Amb aquests canvis, el govern municipal de Vallbona
d’Anoia es queda en minoria,
ja que estarà format pels 3 regidors del PSC i l’únic de CiU,
mentre que a l’oposició hi
continuaran els quatre regidors d’Esquerra i s’hi afegirà
el fins ara regidor d’Urbanisme i Ensenyament, Francisco
del Corral.

L’ADF de Vallbona
incorpora un tercer vehicle
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) de Vallbona d’Anoia compta
amb un nou vehicle, de segona mà, que ha tingut un cost
de 8.900 euros i que ha adquirit amb una aportació de
l’ajuntament del municipi. A
la recepció del vehicle hi van
ser presents Alfons Boladeras
i Pau Ter, president i membre
de l’ADF respectivament, i el
regidor d’Emergència i Seguretat Ciutadana Pere Massagué.
Aquest vehicle se suma als dos
de què ja disposava l’ADF de
Vallbona.
L’Ajuntament de Vallbona ha
firmat les últimes setmanes

un conveni amb l’ADF local
segons el qual l’entitat es fa
càrrec del servei municipal de
vigilància forestal, prevenció i
extinció d’incendis als boscos
i zones forestals del municipi.
D’altra banda, l’Ajuntament
també els cedeix de forma gratuïta uns 100 m2 de l’espai de
l’antic Cal Pitxeró perquè hi
puguin guardar vehicles, materials i equipaments.

E

l passat divendres dia
27 de juliol, en el marc
del cicle Música en Viu,
la plaça del Peix es va omplir
de gom a gom per gaudir de
l’actuació de La Vella Dixieland. La formació és un gran
referent actual en el món del
jazz i porta prop de 40 anys
damunt dels escenaris.
La Vella Dixieland es va fundar l’any 1980 com un grup
d’amics als quals els hi agradava el jazz clàssic. L’any 81
es van professionalitzar i des
d’aleshores han enregistrat 9
discs, han ofert més de 3.000
actuacions, han participat en
els millors festivals de jazz
del món i han col·laborat amb
nombrosos artistes i grups del
panorama català.
La veu de la Marian Barahona va estar acompanyada de la

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

3 d’agost a ritme de swing.
El grup Saphie Wells & The
Swing Cats presentarà el seu
nou repertori recordant temes
clàssics del jazz en un format
acústic i original. El concert
començarà a les 22 hores i
s’oferirà a la plaça del Peix. En
cas de pluja es traslladarà al
Teatre Foment.

PIERA / LA VEU

L

’Agrupació Sardanista de Piera ha celebrat
aquest dissabte el seu
aniversari amb una ballada
de sardanes a la pista del Gall
Mullat. L’entitat ha commemorat així els seus 44 anys
d’història difonent la tradició
d’aquesta dansa catalana entre
els veïns i veïnes de la nostra
vila. L’acte, que es va celebrar
a partir de les set de la tarda,
va comptar amb la música de
la Cobla 1 d’Octubre. En finalitzar va haver-hi un petit refrigeri per a tots els assistents.
L’Agrupació Sardanista és una
entitat molt activa que durant
l’any organitza diverses ballades al municipi. La més esperada és sempre la de l’1 de
maig que se celebra en el marc
de l’Aplec de Mas Bonans i que
compta sempre amb una gran
participació.

neuropsicopedagogia
Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

música de grans professionals
de la trompeta, el clarinet, el
saxo, el trombó, el contrabaix
i la bateria que van fer gaudir
del jazz a tots els assistents.
Durant l’actuació es va convidar a tothom a una ampolla
d’aigua o una copa de cava.
El MEV tancarà aquesta edició el proper divendres dia

44è aniversari de l’Agrupació
Sardanista de Piera

Impuls

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat
- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura
- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Es lloga despatx al
centre d’Igualada.
150€ , WIFI i neteja inclosa.
Possibiltat de compartir
sala per a conferències amb
aforament de 130 persones.

Interessats truqueu al:
696 233 803
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150 persones a l’eclipsi de Lluna a
l’Observatori de Pujalt

Finalitzen els cursets de
natació d’aquest estiu

PUJALT / LA VEU

L

’eclipsi de Lluna que es
va veure des de diferents punts del planeta
Terra va ser seguit des de l’Observatori de Pujalt on es van
agrupar 150 persones en dues
activitats.
Una activitat va ser el “Sopar
sota les estrelles” que es porta a terme cada estiu des del
2012 i en que es van agrupar
40 participants. L’altra activitat va agrupar 110 persones i
es va dedicar exclusivament a
fer el seguiment de l’eclipsi.
Els núvols vam impedir observar l’eclipsi total. A partir
de les 23:30h el cel es va acabar d’obrir en alguns moments
i es va poder observar part de
l’eclipsi parcial ja quan la Lluna anava abandonant l’ombra
de la Terra i de mica en mica
anava sortint de nou la Lluna
plena. Des de l’Observatori de
Pujalt en Josep Maria Llenas,

FOTO: JOSEP M. LLENAS

president d’AstroAnoia, va
poder enregistrar dues imatges de la Lluna mentre anava sortint de l’ombra, quan
l’eclipsi ja era sols parcial.
El proper eclipsi total que es
podrà observar des de Catalunya serà visible el dilluns 21
de gener a darreres hores de
la matinada. Des de l’Observatori de Pujalt es mantindrà
de nou la possibilitat d’obser-

var-lo en situ al mateix observatori o via online amb el permís dels núvols.
Per últim recordar que l’activitat la van fer possible les 150
persones que van venir i també als membres d’AstroAnoia
presents per desenvolupar les
diferents activitats, el restaurant la Figuera de l’Astor que
va servir el sopar i l’equip de
l’Observatori de Pujalt.

CALAF / LA VEU

D

es de la regidoria
d’Esports s’ha organitzat novament
aquest any, cursets de natació
a la piscina municipal des del
2 al 27 de juliol on hi han participat una seixantena de nens
i nenes d’entre 4 a 12 anys deu més que l’any passat -.
En un principi, aquests s’havien plantejat per edats: Nemos,

3 anys; Dofins, de 3 a 12 anys
i Taurons, de 9 a 12 anys. Finalment, però, aquests s’han
organitzat a partir de nivells,
independentment de l’edat de
l’infant, després de la primera
classe de contacte.
Els cursets s’han realitzat
tots els migdies a les 14.45h,
15.30h i a les 16.15h i aquest
divendres 27 de juliol, es va
realitzar l’exhibició de fi de
curs i l’entrega de diplomes.

Comencen les obres de
condicionament de l’edifici “El Forn”
a Calonge de Segarra

Endesa instal·la un nou
sistema telecomandat a
Cabrera per millorar el servei

CALONGE DE S. / LA VEU

CABRERA D’A. / LA VEU

A

quest mes de juliol
s’han iniciat les obres
d’arranjament de l’edifici “El Forn”, les quals es preveuen acabar a finals del mes
de setembre.
L’edifici “El Forn” és el local
on s’ubicava l’emissora radiofònica Ràdio Altiplà, situat
al nucli de Dusfort. L’edifici
s’anomenarà “El Forn” perquè
antigament hi havia hagut un
forn de pa en aquest emplaçament. Amb aquest nom també

es distingirà el local “El Forn”
del local social de Dusfort, i
així s’evitaran confusions entre ambdós edificis.
Les obres de condicionament
de l’edifici “El Forn” consistiran en: la impermeabilització
de la paret que llinda al pati
d’un veí per a evitar la filtració
de les aigües pluvials; la construcció d’un lavabo adaptat; la
renovació de l’enllumenat, de
la instal·lació elèctrica i dels
tancaments; la col·locació de
paviment de parquet; la dotació de mobiliari nou (cuina,

armaris, miralls per les classes
de gimnàstica, etc.); la instal·
lació de calefacció i climatització; i l’arranjament de la façana de l’edifici.
Amb aquesta actuació es pretén condicionar el local per a
què s’hi puguin realitzar diversos tipus d’activitats: classes de gimnàstica; cursos de
cuina; xerrades; tallers; formacions; etc.
Les obres estan finançades per
mitjà d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona i fons
propis.

E

ndesa ha finalitzat recentment els treballs
de millora i reforma
tecnològica de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de
Cabrera d’Anoia, a l’Anoia,
amb l’objectiu d’incrementar
la qualitat i la continuïtat del
subministrament als clients
dels nuclis urbans de Canaletes, Can Ros, Can Feixes, Can
Formiga i Can Gallego.
Els treballs, que ha suposat
una inversió de 16.000 euros
aportada íntegrament per la
Companyia, han consistit a
la instal·lació d’un sistema
telecomandat a una línia de
mitjana tensió, és a dir, s’ha
dotat la infraestructura d’un
sistema de comunicacions
remotes que permet accionar a distància els dispositius
de maniobra de la unitat des
del centre de control que la
companyia té a Barcelona.
Així s’evita haver de desplaçar equips sobre el terreny
en cas d’incidències, ja siguin
pròpies o derivades de l’acció d’agents externs, s’estalvia

temps en la localització d’avaries i s’agilitza la resolució i el
temps d’interrupció del subministrament elèctric.
Amb aquest tipus d’actuacions, que formen part dels
plans de manteniment i millora a la comarca, des de la
Companyia es treballa per
dotar la infraestructura elèctrica de les darreres millores
per tal de continuar oferint
un servei de qualitat a tots els
seus clients.
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
Estaria bé q deixéssiu d’amenaçar la gent amb
mentides sobre serveis sanitaris. Les 7 persones
en tractament a l’accelerador de l’hospital vell
continuen tractament en els dos q tenim a l’hospital nou de la mateixa ciutat de Reus
L’ànim de fracturar us pot, oi @InesArrimadas ?

Alba Vergés Bosch @albaverges

1

Una cervesa vilanovina i una
colomina s’emporten un or
al Campionat Nacional de
Cerveses

2

Renovacions, fitxatges i
comiats a l’Igualada Femení
Hoquei Club Patins

3 A la cerca d’un sistema de
transport entre polígons
econòmic i sostenible

Ciudadanos no condemna mai cap atac dels supremacistes feixistes
Però acusen de ”supremacistes” i de ”feixistes” els
polítics catalans republicans.
Un altre exemple de ”difamació especular” (Acusen els altres de ser el que en realitat són ells).

Xavier Botet @XBotet

Instants de La Veu

@veuanoia

Us imagineu una ciutat que té diners per a tot
menys per a 27 beques menjador? Benvinguts a
#Igualada #igualadaalmon

veuanoia#Rutes de l’Anoia.
Ruta de la Batalla dels Prats de Rei
Ruta creada a partir de l’episodi dels
Prats de Rei viscut en l’última ofensiva aliada a territori català un cop ja
s’havia perdut l’Aragó amb les derrotes de Villaviciosa i Brihuega. L’enfrontament als Prats de Rei es produí
en un moment clau de la Guerra de
Successió, ja que el 1711 els anglesos
estaven mantenint converses de pau
amb França per finalitzar un conflicte
que ja s’allargava massa.
#pratsderei #guerra #Anoia

Humans de l’Anoia

@humansanoia

Treballo al centre esportiu municipal Infinit, m’agrada la gent optimista i que
dedica temps a fer esport.

” M’agradaria canviar la
injustícia per la justícia “

Ja està!! Ja tinc el Xiaomi en català!!

Daniel Gonzàlez||*|| @dglezcal
El discurs i to de veu del portaveu de les Vtc’s
Eduardo Martín es el mateix que el del Albert Rivera però amb les celles dels ulls passades per la
recol*lectora #taxista #taxienlluita #taxi

Ricard de Copons @taxisigualada

#36 SÍLVIA RICART

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

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

1r día de piscina en el pueblo. Recién reformadas
como las de #VilanovadelCamí, 1.5e la entrada,
y sin placa diciendo que es el pueblo el que vota
el alcalde.

Llámame Doc @vilanodo
Si a la carretera voleu #VíctimesO, comenceu fent
que la taxa d’alcoholèmia al volant sigui també 0.
@transit @mossos @govern

Meritxell*ll @Meritxellxll
Eps!! Que no fem vacances!!
Aquest mes d’agost, podreu seguir descobrint el
#patrimoni de l’#Anoia, i seguim prenent forces
per a les #novetats.
Atents!!

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni
Aquests dies és un bon moment per fer el pas
cap a l’economia social i solidària, perquè sense
sobirania econòmica no hi ha democràcia! #coopanoia

FOTO: Cesc Sales

CDR IGD-Conca Òdena @CdrIGD
El Consell Comarcal d’Osona apostarà per crear
una empresa 100% pública. No són casos aïllats,
és una onada de municipis per l’aigua pública!
#onada

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia
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ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
La mayor parte de empresas olvidan que la mejora de la rentabilidad debería beneficiar a todas las partes interesadas, sobretodo a los trabajadores que llevan años perdiendo poder adquisitivo. Las cúpulas del Ibex 35 ganan de media un 14% más.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea
de la Generalitat de Catalunya
Sessió de treball amb la cònsol general de la Xina, Sra. Lin Nan, i el seu
equip. Xina és un país prioritari de l’acció exterior del Govern.

El concurs de liquidació, com la mateixa
paraula diu, és la liquidació de tots els
béns del deutor. Que és condició sine qua
non per aconseguir el BEPI.

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
Pienso que el problema con el modelo de protección social en todas
partes no es la inmigración sino la falta de fondos: sin inmigración
ya no se podían atender las necesidades porque los recursos son insuficientes: ingresos públicos insuficiente.

Les dades són un dels punts de
més valor de les empreses.

JOSEP SORIGUERA

CESC ALCARAZ

JOSEP SORIGUERA

CESC ALCARAZ

JOSEP SORIGUERA BLANCH

Advocat ICAB
josepsoriguera.advocat@icab.cat

“LA SEGONA OPORTUNITAT”: Una llei desaprofitada? (IV)

E

l que persegueix la llei de la “Segona Oportunitat”, en definitiva, és el
Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet (BEPI). Que és, ni més ni
menys, la condonació dels deutes de les persones naturals, físiques o
autònoms, sobreendeutades.

La mecànica és la següent: una vegada frustrat l’Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP), el mediador concursal sol·licitarà el concurs consecutiu al Jutjat
corresponent, Primera Instància si es persona física, o Jutjat Mercantil si és autònom. El concurs consecutiu sempre serà de liquidació.
El concurs de liquidació, com la mateixa paraula diu, és la liquidació de tots els
béns del deutor. Que és condició sine qua non per aconseguir el BEPI.
El Jutge anomenarà un administrador concursal. L’administrador es pot trobar que el deutor tingui béns, o no; en aquest últim cas, l’administrador donarà
compte al Jutge que no hi ha res a liquidar, i aquest ja pot concloure el concurs
per falta de massa activa (patrimoni) i partir d’aquí el deutor pot demanar el
BEPI.
D’altra manera, si hi ha béns, l’administrador concursal procedirà, sota la supervisió del Jutge, a liquidar tots els béns del deutor, amb les premisses que la
Llei Concursal preveu, a la fi de pagar els creditors per ordre dels privilegis dels
seus crèdits. A partir d’aquí els deutes que no quedin exonerats, el deutor ha de
presentar un pla de pagament de cinc anys per eixugar aquests deutes, de tal
manera, que si no compleix al pla de pagaments, però dedica almenys la meitat
dels ingressos percebuts durant aquest termini, que no tinguin la condició d’inembargables, o la quarta part quan el deutor tingui la condició de deutor hipotecari sense recursos, també es podrà, prèvia audiència dels creditors, declarar
l’exoneració definitiva.

Una vegada conclòs el concurs consecutiu, sigui per liquidació o per insuficiència de massa activa, el deutor deurà demanar al Jutge el BEPI, i aquest el concedirà, a condició que el deutor sigui de bona fe, sent definitiu, tret que qualsevol
creditor demani al Jutge la seva revocació duran els cinc anys següents, en el cas
que millores la seva situació econòmica per causa d’herència, legat o donació;
o joc de sort, de manera que pugues pagar tots els seus deutes pendents sense
deteriorament de les seves obligacions d’aliments.
Acabo dient, que la Llei de la Segona Oportunitat és un perfecte instrument per
exonerar els deutes de les persones en estat d’insolvència, i, malgrat això, està
infrautilitzada.

CESC ALCARAZ

Economista soci-director FeedBackGround
@cescalcal

A

LES DADES: NOU AVANTATGE COMPETITIU

Fa temps que sentim a parlar que les dades són un dels punts de
més valor de les empreses, però fins a quin punt les estem gestionant bé? Ho està fent ja la nostra competència?
Podem diferenciar entre dades estructurades (les que podem arribar a gestionar a diari) i les no estructurades, que poden tenir
origen en la pròpia organització o de forma externa. És en aquest àmbit en que
ja hi ha empreses que estan començant a treballar amb aquesta mena de dades
per tal de:

1. Diagnosticar. Dependrà molt del sector i de l’objectiu de l’anàlisi, però pot
abastar des d’estudiar les causes en problemes de fabricació com veure les causes Tots aquests conceptes, que sempre han existit, avui dia es poden treballar de
d’un mal sistema educatiu
forma més ràpida i àgil amb les noves aplicacions desenvolupades i a un cost
raonable. Com sempre, no és tant el software que comprem, com el coneixement
2. Predir. Hi ha tècniques per permeten, en funció de l’objectiu, determinar cor- i definir bé quin és l’objectiu que es vol assolir en l’anàlisi de les dades.
relacions entre variables; crear grups que compleixen una característica o crear
regles d’associació que permetin fer campanyes comercials específiques a deter- Algunes de les aplicacions que ajuden, i molt, alhora de gestionar aquesta mena
minat públic objectiu
de dades, són:
www.minitab.com/en-us/ - www.rapidminer.com/
3. Experimentar. Tècniques que permeten dissenyar experiments (DOE –Design Només baixant una versió demo dels sistemes, ja podeu començar a experimenof Experiments), tenint en compte canvis en les variables
tar amb aquelles dades que, fins ara, no en traieu profit. Comencem?
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Atletes del CAI Petromiralles
a la Cursa de l’Espluga

Josep Mª Lagunas, 1r en
Disc i Pes M-40
ATLETISME/ LA VEU

ATLETISME / LA VEU

D

issabte passat, 28 de
Juliol a la tarda, es
va dur a terme la 41ª
edició de la Cursa Popular
de l’Espluga, disputada sobre un recorregut mixt per
les rodalies i interior de la
vila tarragonina de l’Espluga
de Francolí, passant entre altres paratges tarragonins pel
Monestir de Poblet. Enguany
la cursa es disputava novament sobre 2 distancies, de 5
i 15 km. respectivament, i va
comptar amb una participació de 431 participants globals, amb l’organització del
Club Atlètic Espluguí.
Hi van participar sis corredors del C.A.Igualada Petromiralles, sobresortint en els
5 km. el 17è lloc general de
Josep Martí, amb 21’33”, i
el 110è de David Armengol
amb 1 h.12’50” en els 15 km.
Es van imposar en els 15 km.
Abderrahim El Jaafari - La
Sansi -, amb 48’52” i Míriam
Ortiz - A.A. Catalunya - en
femenines, amb 56’50”. Els
guanyadors dels 5 km. foren Jordi García, amb 17’28”,
i Jacqueline Gómez, amb
21’31”.
Aquests foren els registres i
ordre d’arribada dels atletes

del CAI Petromiralles classificats en la 41ª Cursa de l’Espluga.
Cursa 15 km
110è - David Armengol
1:12:50
237è - Josep Soriguera
1:27:13
281è - Francesc Torres

1:36:02
287è -Jordi Riba
1:37:01
Cursa 5 km
17è - Josep Martí
21:33
69è - Jordi Camins
28:53

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Josep
M.ª Lagunas, va participar dissabte, 28 de Juliol al
Míting per a atletes de categ.
Master denominat “Fent camí
cap a Màlaga” que es va dur a
terme a les pistes de Les Basses de Lleida. Les proves ser-

vien de preparació als atletes
Veterans que tenen
previst participar al Campionat del Món Màster dels
propers 4 al 16 de Setembre a
Màlaga.
Josep Mª Lagunas era 1er en
el Disc M-40 masc., amb un
millor intent de 37,40 m., i
era també 1er en el Pes M-40
amb 11,38 m.

Diego Pedromo al
Campionat d’Espanya
Aleví
NATACIÓ / LA VEU

D

es del dijous 19 i fins
al diumenge 22, gairebé 600 nedadors
es van donar cita al CN Sabadell per nedar a la piscina de

Can Llong el VI Campionat
d’Espanya Aleví d’Estiu.
El Club Natació Igualada va
estar representat per Diego
Pedromo Perales en les proves de 100m i 200m esquena.
Més enllà dels resultats, on es
van mantenir les seves marques, aquesta competició li
va servir al nedador per agafar experiència a nivell nacional. Donant per conclosa
una temporada, on l’esforç i
la constància l’ha portat fins
a aquesta competició.
Ara toca descansar i agafar
forces per afrontar la nova
temporada al mes de setembre.

Laura Orgué, segona, i Sheila Avilés, quarta, es llueixen a la
SkyRace Comapedrosa
ATLETISME / LA VEU

A

les sortides de totes
les curses de muntanya els nervis estan
sempre presents. A la Skyrace Comapedrosa altre sentiment els roba el protagonisme: el respecte per una prova
d’una duresa excepcional i ja
convertida en mite. Els rostres de cada un dels corredors no ho amaguen. Tampoc
els de Kilian Jornet i Lina El
Kott, els que 21 quilòmetres
i 2.300 metres de desnivell
positiu més tard, es proclamaran vencedors d’aquesta
nova edició d’una prova del
skyrunning més pur.
A les 08:30 en punt es donava la sortida d’una de les
carreres més espectaculars
d’aquesta temporada i que
un any més formava part de
les Skyrunner® World Seri-

es (aquesta edició com Bonus Race). Gran part de l’elit
mundial d’aquest esport es
saludava i desitjava sort, entre ells, Kilian Jornet, Pascal
Egli i Petter Engdahl, primers
classificats en categoria masculina, i Lina El Kott, Laura
Orgué i Sanna El Kott, podi
de la femenina. Finlay Wild i
Sheila Avilés es feien amb els
quarts llocs, mentre que Alejandro Forcades i Holly Page
eren cinquens. Però també hi
eren Miguel Caballero, Ragna Debats, Marc Pinsach,
Pere Aurell, Oihana Azkorbebeitia, Laia Canes, Mònica
Vives, Pablo Villalobos o els
locals Óscar i Marc Casal...
Precisament era Óscar el
primer andorrà en arribar a
meta. Entre les noies, la primera local era Inma Parrilla.
La competició no va decebre a ningú. Els ritmes des

de l’inici van ser altíssims.
Hi havia moltíssim en joc i
obligava els primers posicionats a les World Series a donar el millor de si mateixos.
En línia de meta s’apreciava

clarament com cada un dels
650 participants tenia la sensació d’haver tocat el cel amb
les mans. En molts casos, les
cicatrius i ferides eren un clar
senyal d’això.

Tres fets convertiran aquesta carrera en inoblidable: la
gran calor que augmentava
més la duresa del recorregut,
el nou rècord establert per
Kilian Jornet (2:33:18) i un
espectacular esprint pel tercer lloc entre Sanna El Kott
i Sheila Avilés que va emocionar al nombrós públic
concentrat a la línia de meta
d’Arinsal.
Sense cap dubte, aquesta edició de Skyrace Comapedrosa
ha estat una de les carreres
de l’any. Aquest esport que
va néixer a Itàlia fa ja uns
anys, que consistia en sortir d’una localitat, fer cim al
cim més alta pel costat més
natural per tornar de nou al
punt d’inici, i que va prendre
el nom de Skyrunning, està
més viu que mai gràcies a
carreres com la que se celebra a la Massana.
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De tot i força... amb final feliç de Nani Marc Alibau quart a la
Roma i Àlex Haro al Silk Way Rally
Selva del Camp
disputat a Rússia
troncs, containers i pneuMOTOR / JOSEP MARIA
VIDAL

A

mb les categories de
65 cc, 85cc, amateurs
i èlit es va disputar
la primera edició del Super
Enduro de La Seva del Camp
organitzat per Amics Motor
Selva.
Entre els més de 50 participants hi havia el pilot de
Moto Club Igualada Marc
Alibau amb KTM a la categoria dels 65 cc. Es disputaven dues mànigues d’entrenaments abans de la decisiva
carrera.
En el traçat del circuit de
terra hi havia trams amb

MOTOR / JOSEP MARIA
VIDAL

M

arejos,
vòmits,
copilot fent de
pilot, la doctora
volien que abandonessin...
tot i així amb un final feliç
doncs guanyaren una de les
set etapes de que constava el
recorregut. Després del fort
ensurt del Dakar d’enguany
que van patir l’osonenc Nani
Roma i l’anoienc Àlex Haro,
i que posteriorment no van
poder participar al Merzouga marroquí per la lesió de
l’Àlex, Roma i Haro tornaven
a la competició amb motiu
del Silk Way Rally rusa mb
el Mini John Cooper Works
oficial.
Però per ells no va poder tenir pitjor arrencada el Silk
Way Rally, disputat en terres
russes. Nani va començar a
tenir problemes físics al km
25 de carrera. “He pensat que
era a causa dels nervis, de
tornar a córrer. Trobar-me
dins el cotxe, després de set
mesos parat, costa. Normalment, aquesta sensació es
passa i vas a millor, però en
aquest cas ha anat a pitjor,
fins que he començat a vomitar. He hagut de parar quatre
vegades, perquè em trobava
fatal “, reconeix Nani, que va
haver de parar al CP1 (km
118) a buscar aigua per hidratar-se,
“Una doctora m’ha reconegut i volia que abandonés
i traslladar-me a l’hospital
en helicòpter. Al final l’hem

convençut perquè ens deixés
continuar. Ha conduït Àlex i
hem pogut arribar al final de
l’especial. Ara tenim la possibilitat de reenganxar-nos”,
afegia el pilot català, content
d’haver aconseguit que la
doctora el deixés provar l’endemà.
“Anem a veure si puc recuperar-me. Si s’ha degut a algun
menjar en mal estat o és un
altre motiu. Així que demà
sortirem per a l’etapa marató,
a veure si podem acabar-la
i seguir en carrera. De fet,
l’objectiu d’aquest ral·li era
fer quilòmetres. Si em trobo
bé, seguirem, i si no, haurem
de tornar a casa. Però anem
a intentar-ho”, afegia Roma.
“Això és part del joc, de l’esport en general i de les carreres en particular. No tot
va sempre com un voldria.
A vegades, quan vols que tot
vagi molt bé, perquè portes
set mesos sense competir
després d’un Dakar desastrós
i penses que ja res pot anar a
pitjor, resulta que sí que pot
empitjorar. Però bé, això forma part de les curses i l’important és que estem més o
menys bé. Ara intentarem
descansar, dormir el màxim
que pugui i demà més i millor. I serà fàcil que vagi millor”, concloia Nani Roma.
Millora de la salut i victòria
d’etapa
I efectivament les coses van
començar a canviar de forma
positiva per la parella osonenca-anoienca, sent fins i

tots vencedors de la cinquena etapa.
Al final del rally a la Plaça Roja de Moscú, Nani es
lamentava dels problemes
d’estómac soferts en la primera etapa, perdent totes les
opcions de lluitar per la victòria absoluta del ral·li rus.
“A partir del primer dia vam
anar contra corrent, intentant superar els problemes
intestinals, i millorar a poc a
poc la velocitat, que és el que
hem fet. En aquest sentit estem contents dels últims dies,
de la millora de sensacions
dins de la competició, de feeling amb el cotxe, de la velocitat ... Crec que ahir vam fer
la millor etapa de tot el ral·li,
encara que no guanyéssim.
Obrint pista, vam tornar a
trobar els automatismes amb
Àlex, escoltar el copilot i treballar conjuntament, perquè
al final dins del cotxe som un,
i content per això “.
“Ha estat una cursa difícil,
amb molts quilòmetres, i el
balanç final és positiu, tot i
que repeteixo que ens hagués
agradat no tenir el problema
físic del primer dia i haver
pogut lluitar per guanyar.
Però les carreres són així,
cadascú té les seves coses i
ha de superar-les com pot.
En aquest cas, això és el que
hem fet “.
Final feliç doncs per Nani
Roma i Àlex Haro en aquesta
prova russa i que va començar ja a la primera etapa amb
uns presagis no gaire engrescadors.

màtics. Com ja es característic d’aquesta especialitat en
temporada estiuenca i degut
a la forta calor, els entrenaments es disputen a la tarda i
la carrera en horari nocturn.
Alibau finalitzà la primera
màniga en el tercer lloc i a la
segona quan estava doblant
un pilot, aquest va caure i
Marc no el va poder esquivar
caient també, però tot i així
quedar cinquè.
Amb el que computades les
classificacions de les dues
mànigues de carrera, el jove
pilot igualadí Marc Alibau,
aconseguí una bona quarta
posició final.

La vilanovina Laura
Martínez fitxa pel
Saragossa
FUTBOL / LA VEU

L

a vilanovina Laura Martínez González ha fitxat
pel Saragossa Femení,
equip que aquest any jugarà
a la Segona Divisió Nacional
després de perdre la categoria
aquesta darrere temporada.
La Laura, de 19 anys, arriba
al seu nou club provinent del
F.C. Barcelona B, on ha jugat
les darreres set temporades,
les tres últimes jugant al segon
equip, on ha estat la capitana
aquesta última temporada.
A més, la Laura ja havia debutat amb el primer equip del

club blaugrana. Ho va fer en
un amistós de pretemporada
contra l’Olimpique de Marsella.
La nova jugadora del Saragossa, que juga en una de les
posicions ofensives del mig
del camp, firma per l’equip
aragonès per aquesta pròxima
temporada més una altra opcional.
En declaracions a la web del
seu nou club, creu que “és un
gran projecte y he rebut un
gran tracte personal en tot
moment”, a més de mostrar-se
amb moltes ganes de tornar a
pujar de categoria.
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L’igualadí Genís Mas, bronze al
campionat del món d’hoquei línia
HOQUEI / LA VEU

E

l jove igualadí Genís
Mas, jugador del Rubí
Cent Patins, ha tornat
recentment d’Itàlia després
de disputar amb la selecció
Espanyola Júnior el Campio·
nat del Món de hoquei línia,
aconseguint una merescuda
tercera posició, després de
perdre una semifinal molt
renyida amb Itàlia. El nivell
dels quatre primers equips
Júniors, Estats Units, Itàlia,
Espanya i Suïssa, fa que en
aquests nivells de joc, qualse·
vol dels semifinalistes pugui
tenir opció de guanyar l’or.
Aquest primer mundial del
Genís, juntament amb el dar·

rer Europeu Sènior del pas·
sat mes d’Abril, posa fi a una
magnifica temporada, fent
podi en tres competicions
més: Lliga Catalana, Campio·
nat d’Espanya Juvenil i Cam·

pionat d’Espanya Júnior.
Així doncs, aquest mundial és
un molt bon reconeixement a
de tot l’esforç i dedicació que
ha suposat aquesta tempora·
da pel jugador igualadí

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

Campionat d’estiu del C.T. Vilanova
TENNIS / LA VEU

D

iumenge 21 de juliol
es van disputar les
finals del Campio·
nat d’estiu del Club Tennis
Vilanova del Camí a les pis·
tes de Can Titó, enmig d’un
molt bon ambient. Socis i
aficionats van poder gaudir

Igualada Club
Gimnàstic Aula: tancat
per vacances

del bon joc dels quatre palis·
tes que van arribat a aques·
tes finals i que finalment va
guanyar Carles Rubio. Ser·
gio Niso va ser segon, Fran
Guisado, tercer, i Eduard
Pedraza, quart.
Carles Rubio es va procla·
mar guanyador en vèncer
a Sergio Niso, sots-campió,

per 6-2, 6-4, mentre que
Fran Guisado va assolir el
tercer lloc en superar a Edu·
ard Pedraza, per 7-5, 3-6,
7-5.
Des del club han agraït la
participació a tots els juga·
dors i els emplacen al proper
campionat a disputar al mes
d’octubre.

esprès de una immi·
llorable temporada
amb uns boníssims
resultats i un mes de juliol in·
tensiu de entrenaments...toca
fer una petita parada per car·
regar piles.
Les gimnastes del iguala·
da club gimnàstic aula han
tingut un mes de juliol amb
entreno diari per millorar.
També han entrenat el con·
junt aleví base, per preparar
el seu exercici de cara al 15
de setembre que tindra lloc
la 1º competició aquestes jo·
ves gimnastes lluitaran per
aconseguir plaça per poder
representar a Catalunya al

Aina Canals es proclama Campiona de Barcelona
PATINATGE / LA VEU

L

a patinadora Igualadi·
na del Patinatge Artís·
tic Piera ha competit
en la categoria Infantil B jun·
tament amb l’Ariadna Malet,
esportista també del mateix
Club.
El passat cap de setmana es
va celebrar al municipi de
Lliçà de Vall el Campionat
de Barcelona Infantil B, en el

qual van participar-hi l’Aina
Canals i l’Ariadna Malet, to·
tes dues esportistes del Club
Patinatge Artístic Piera.
Dissabte a la tarda es va re·
alitzar la prova de disc curt
en la qual les pierenques
van aconseguir una posi·
ció provisional d’un 6è i
7è lloc. Diumenge al matí,
però, amb una excel·lent
realització de la prova de
disc llarg, l’Aina Canals es

campionat d’Espanya base
conjunts.
En la modalitat de gimnàs·
tica estètica de grup també
han entrenat amb molta il·
lusió per la seva participació
al campionat de Catalunya
i Liga de Federaciones que
tindrà lloc el proper 22 se·
tembre.
La propera temporada esta
plena de reptes per l’Iguala·
da Club Gimnàstic Aula que
amb il·lusió espera assumir
tots i poder gaudir de la gim·
nàstica rítmica.
Aquest mes d’Agost el club
Igualadí estarà tancat i re·
prendrà
entrenaments al
Setembre amb les piles car·
regades.

va proclamar Campiona de
Barcelona i l’Ariadna Malet
va quedar en quarta posi·
ció, a tan sols una dècima
de la tercera classificada.
L’èxit de la competició ha
estat possible gràcies al
treball i a l’esforç que s’ha
realitzat durant tota la
temporada amb intensos
entrenaments al mes de ju·
liol per part de l’entrenado·
ra Begoña Hormero.

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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La FESTHI presenta la imatge i el Programa de Festa
Major 2018 sota el lema “Genuïnament Sant Bartomeu”
CULTURA / LA VEU

D

imecres 25 de juliol, la Federació del
Seguici Tradicional
Històric d’Igualada (FESTHI) va presentar la imatge
que acompanyarà els actes
organitzats per la Federació
aquesta Festa Major. Durant
l’acte, també s’han presentat
les novetats d’enguany com
el Programa de Festa Major
que sortirà al carrer les primeres setmanes, la Festa de
La Passacalle i l’Exposició
“El Gran Desfile del Fuego”
entre d’altres.
Genuïnament Sant
Bartomeu
Per primer cop, la FESTHI presenta una imatge que
acompanyarà els actes organitzats per la Federació. Creada pels igualadins Marina
Méndez i Carles Duran, formen la imatge una col·lecció
de fotografies amb la participació d’algunes de les colles
que formen part de la festa
com a protagonistes. El cartell principal, té com a protagonistes representants que
formen part del Seguici Històric d’Igualada.
“Genuïnament Sant Bartomeu” és el lema que acompanya tota la campanya de la
Federació, apel·lant a allò genuí, autèntic. No només des
d’una perspectiva historicista
sinó amb tot el que té a veure
amb allò quotidià. El lema i la
imatge vol transmetre i explicar allò que passa abans i després dels actes patrimonials i
les relacions humanes que es
generen. D’aquesta manera,
la imatge vol posar en valor
les relacions que es creen al
voltant dels membres de les
colles i de la gent que participa a la festa. Tot plegat, des
d’una perspectiva molt humanitzada.
Les novetats de la Festa Major 2018
- Programa de Festa Major
Enguany la FESTHI publicarà, per primer cop, un programa de Festa Major propi.
Es tracta d’una publicació
sobre la Festa Major d’Igualada amb contingut en profunditat sobre els actes de la
Festa Major i les seves colles,
remarcant la importància de
la festa per la ciutat d’Igualada. El llibret també contindrà

La FHESTI és una entitat igualadina que porta vuit anys treballant
per recuprar els actes
tradicionals de la Festa
Major de la ciutat
el programa d’actes que s’emmarquen en la celebració de
la Diada de Sant Bartomeu.
La publicació es distribuirà
gratuïtament a totes les cases
d’Igualada i també es podrà
trobar en diversos punts de la
ciutat.
- La Festa de La Passacalle
El dijous 23, al acabar La Passacalle tindrà lloc una Batalla
de PD’s a la plaça Pius XII, en
un acte organitzat conjuntament per l’Associació Juvenil
“La Coll@nada” i la FESTHI.
Enguany, al coincidir de dia
La Passacalle i l’Operació Cigró, s’ha creat una comissió
de treball amb membres de
les dues entitats organitzadores a través de la qual s’ha
decidit canviar al dimecres
22 l’Operació Cigró perquè
La Passacalle es pugui dur a
terme el dia que li correspon
per calendari, el 23 d’agost, la
vigília de Sant Bartomeu. Les
dues entitats seguiran treballant juntes al llarg de l’any
per coordinar els possibles
solapaments d’actes de cara a
les Festes Majors que segueixen.
- Exposició “El Gran Desfile
del Fuego”
El dilluns 20 d’agost a les 19 h
s’inaugurarà al Casal Popular
d’Igualada “El Foment”, l’exposició fotogràfica “El Gran
Desfile del Fuego”. També tindrà lloc la visita comentada a
càrrec de Paco Cruz, membre
de l’associació granollerina
l’Olla dels Pobres, i de l’historiador igualadí Daniel Vilarrubias.
“El Gran Desfile del Fuego”
va ser una cercavila de dracs
i balls de diables que es va celebrar l’any 1957 a Granollers,
en el marc de les Fires de l’Ascensió. En aquesta cercavila hi van participar un gran
nombre dels grups de foc que
hi havia en aquells moments
a Catalunya, entre els quals
un drac de barri d’Igualada.
L’exposició ha estat produïda
per l’associació de cultura popular de Granollers l’Olla dels
Pobres i portada a Igualada

Els quatre cartells són
quatre imatges que volen fer pedagogia sobre
el seguici festiu i són
un homenatge a la gent
que fa la festa
per Casal Popular d’Igualada
“El Foment” i FESTHI.
- Exposició “L’esclat sonor
de la festa! - 10 anys dels
Trabucaires
d’Igualada
(2008- 2018)”
Del 21 d’agost al 20 de setembre la Biblioteca Central
d’Igualada acollirà l’exposició “L’esclat sonor de la festa! - 10 anys dels Trabucaires
d’Igualada (2008-2018)”. “Els
Voladors” celebren enguany
el desè aniversari com a colla. Han estat 10 anys plens
d’activitat, amb sortides arreu del país i, especialment,
a la Festa Major d’Igualada.
Aquesta exposició pretén repassar aquesta trajectòria i
la contribució de la colla a la

cultura popular i al patrimoni local.
Els actes organitzats per la
Federació
Dilluns 20 d’agost
- 06:00 h Engalanada de Festa Major dels carrers i places
d’Igualada. Un any més ens
disposem a impulsar l’engalanament de les principals
vies festives de la ciutat, pas
de cercaviles i processó.
- 19:00 h Inauguració de l’exposició “El Gran Desfile del
Fuego”
Dimarts 21 d’agost
- 12:00 h Presentació del
Tabaler 2018. En un acte
conjunt amb l’Ajuntament
d’Igualada on també tindrà
lloc la presentació de l’Estampa del Sant i el Lliurament del Penó de la ciutat.
- 10 h Exposició “L’esclat
sonor de la festa! - 10 anys
dels Trabucaires d’Igualada
(2008-2018)”
Dijous 23 d’agost
- 12:00 h La Tronada a la
Rambla Sant Isidre, anunci
de l’inici de la Festa Major de

Sant Bartomeu 2018.
- 12:30 h Trasllat del Sant.
Trasllat de la imatge del Sant
de l’església del Roser a la Basílica de Santa Maria.
- 19:30 h Vespres en honor a
Sant Bartomeu i a continuació primer Toc de Tabal. El
tabal cridarà un any més a les
colles a participar a La Passacalle .
- 20 h Versots i Ball parlat del
Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada. A la Plaça de
l’Ajuntament.
- 22:00 h A continuació del
pregó, les colles i entitats començaran La Passacalle.
- 00:00h La Festa de La Passacalle. Batalla de Dj’s.
Divendres 24 d’agost, Sant
Bartomeu
- 12:00 h Vermut del Ball de
Sant Miquel i els Diables a la
plaça Pius XII
- 18:00 h Missa Cantada en
Honor a Sant Bartomeu a la
Basílica de Santa Maria.
- 19:00 h Processó de Sant
Bartomeu, patró de la ciutat.
Arribada de la processó amb
l’entrada de Sant Bartomeu a
la plaça de l’Ajuntament. Entrada de la imatge del Patró
a la Basílica de Santa Maria
on es cantaran els goigs en
honor a Sant Bartomeu. Finalitza l’acte amb el retorn
del Penó a l’Ajuntament
acompanyat de les autoritats
i colles.
Diumenge 26 d’agost
- 8:00 h Matinades pel nucli
antic de la ciutat.*
- 9:15 h Cercavila d’anada a
ofici.
- 10:00 h Ofici Solemne en
honor a Sant Bartomeu.
- 12:15 h Inici Exhibició Castellera.
- 18:00 h Actuació de lluïment i balls parlats.
- 19:30 h Retorn del Sant.
La FESTHI
La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada
(FESTHI) és una organització cultural sense ànim de
lucre constituïda per entitats
de la ciutat que participen activament de la seva tradició
festiva popular. A dia d’avui
la Federació aplega més de
300 persones pertanyents a
les 7 entitats amb l’objectiu
comú de defensar un model
de festa patrimonial concret,
i específicament centrada en
el seguici tradicional històric
de la ciutat d’Igualada.
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Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat

“El món de la cultura ha estat extraordinàriament
compromès i reivindicatiu”
CULTURA / JOAN SALICRÚ

L

aura Borràs, cinc anys
directora de la Institució de les Lletres
Catalanes, ha fet un salt a la
casa mare d’aquesta entitat,
la Conselleria de Cultura,
després que es constatés la
impossibilitat que Lluís Puig,
conseller del ram fins l’aplicació de l’article 155, pogués ser
restituït pel nou govern sorgit
de les eleccions del 21D. De
formació filòloga, especialista en teoria de la literatura i
literatura comparada, es va
estrenar precisament en una
llista al Parlament fent part
de Junts per Catalunya, la
formació liderada per Carles
Puigdemont.
Humanament com ha estat
aterrar a la conselleria sense
haver pogut fer el relleu formal amb l’anterior?
Han estat uns mesos molt
complicats, els del 155; el
regne d’Espanya i l’Estat Espanyol han mirat de fer-se
presents a les institucions
catalanes d’una manera totalment contra natura. La
tornada ha estat una mica
trista perquè el Palau Marc
-com tota la resta de les Conselleries- han estat tancats,
no tenien els seus ocupants
habituals. Per tant, tornar a
un despatx que fins ara havia
estat del Conseller, per ocupar-lo tu, quan li correspon
d’ocupar a la persona que havia estat designada pel President de la Generalitat, és un
moment difícil naturalment.
Bastant complicat també
emocionalment quan, a més,
els vincles que tinc amb el
conseller Puig són vincles
emocionals; hem estat companys durant cinc anys treballant en les polítiques culturals d’aquest departament.
Però alhora també és un moment d’una gran alegria per
part dels treballadors: es normalitza la situació i es reprèn
l’activitat.
Com ha trobat la Conselleria? Com s’ha notat el
155, exactament?
El 155 ha representat l’aturada dels tràmits de tots els
ajuts de l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural (OSIC)

a totes les entitats que els obtenien o que rebien subvencions per tirar endavant la seva
activitat. Significa que tots els
recursos que la Generalitat
posa perquè arribin al teixit
cultural han quedat tallats
durant tot aquest període. A
més, dins la governança de les
entitats (des de la Institució de
les Lletres Catalanes al Teatre
Nacional de Catalunya), no es
van convocar organismes que
vetllen pel bon funcionament
i governança d’aquests: consells assessors, administració,
executius... que aproven el
funcionament ordinari, que
moltes s’han de convocar per
llei. I en canvi, els treballadors públics, perquè no hagi
de presidir aquests consells
qui no correspon, per tal que
no els presidís el ministre i
no usurpés les funcions de la
conselleria, no s’han convocat.
Això ha comportat que gestions, des d’aprovació de pressupostos a qualsevol altra activitat, hagin quedat aturades.
Tot això s’ha fet perquè no es
visibilitzés encara més aquesta
ocupació de les institucions,
però ha comportat un problema de gestió i d’organització.
Es podrà revertir, amb el que
queda d’any, aquesta situació?
La maquinària del departament està treballant a la major
velocitat possible per tal de

Emocionalment entrar
a la conselleria de Cultura ha estat complicat
pels vincles que tinc
amb el conseller Lluís
Puig; ocupar un despatx que correspon a una
altra persona és difícil
poder revertir-ho. És evident
que fer l’exercici de tot un any
en només 6 mesos, genera una
dificultat afegida. Treballem
per minimitzar l’impacte però
és evident que el 155 ha estat
una bomba de neutrons i en
aquest sentit ara estem intentant revertint-ne els efectes.
La millor manera de fer-ho és
sent-hi, aportant normalitat
i una manera de fer que demostri una activitat que el 155
volia aturar. Tot i així anem a
contrarellotge.
Per cert, com està la cultura del nostre país? Com l’ha
afectat el Procés? N’hem de
parlar més, del que ha passat,
des de la cultura?
Jo diria que el món de la cultura ha estat un pas per endavant d’altres col·lectius en
la situació tan complexa que
hem viscut. Potser ens hem
adonat que la cultura no és
tan accessòria com ens havia
semblat. Si resulta que retiren

llibres, obres, si resulta que
autors que fan cançons han
d’anar a la presó, a més a més
dels polítics, potser és que la
cultura també té aquest efecte, aquest impacte en la ciutadania i per això estem veient
que la repressió també s’està
dirigint cap al món cultural.
Jo crec que s’han fet moltes
iniciatives que han demostrat doncs, quin és el nivell de
compromís de la cultura amb
el País. L’altre dia, en el transcurs del debat parlamentari,
hi havia una proposta d’una
diputada que deia “Hauríem
de posar la cultura a l’alçada
del país” i jo li vaig dir “Vés
que no sigui el contrari” que
la cultura hagi contribuït en
aquest moment a tenir el país
que tenim. Perquè realment el
món de la cultura ha estat extraordinàriament compromès
i reivindicatiu.
Aquests dies ha presentat el
seu Pla de Cultura, amb la
voluntat de “situar la cultura
en un lloc central de les polítiques transversals, i que
s’incrementin de manera
suficient els recursos que se
li han destinat en els darrers
temps per tal d’homologar
el seu nivell als estàndards
europeus vigents”. Quina és
l’herència que rep vostè?
Com a herència no en tenia
perquè el Conseller Puig no
l’havia pogut presentar. En

aquest sentit, jo que formava part del departament de
cultura des de la ILC, el que
conec són les polítiques que
s’han desenvolupat en els últims anys. Crec que el que
havíem d’aportar era una manera de fer que no representés
una aturada més gran que la
que ja havíem patit involuntàriament, sinó mirar d’establir
una continuïtat en tot allò que
s’havia estat treballant d’una
manera intensa i intensiva en
el departament. El que vaig
mirar de fer l’altre dia al Parlament té a veure amb compromisos que ja s’havien dut a
terme. I per la resta són eixos
estructurals: una manera de
treballar que tingui en compte
la cultura digital, la transversalitat, la idea de la cultura
com a participació més que no
pas com exposició o per posar
a l’abast del ciutadà una sèrie
de recursos culturals. Fent un
èmfasi molt gran amb la idea
de viure la cultura. Perquè la
cultura ens transformi. La
Montserrat Roig deia la que
la cultura és una eina capaç
de revolucionar-nos a llarg
termini. Doncs mirem que
aquest termini sigui el més
curt possible i fem de la cultura una experiència molt
vivencial, que al cap i a la fi
és quan és transformadora i
és quan permet que hi hagi
revolucions internes i externes possibles.
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The Gospel Viu Choir
Gòspel en estat pur a la Brufaganya

Diumenge, visita guiada
al Museu de la Pell
MUSEUS / LA VEU

C

MÚSICA / LA VEU

E

l dissabte 11 d’agost, a
dos quarts de 10 de la
nit, tindrem el privilegi de tenir a Sant Magí un
dels grups de Gòspel amb més
projecció del nostre país: The
Gospel Viu Choir, dirigit per
Moisès Sala.
Des del seu primer concert el
2004, la seva trajectòria és certament impressionant (Festival de la Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols, Gran Teatre
del Liceu, Palau de la Música
Catalana, Festival Internacional de Música de Cadaqués,
Festival de Jazz i Blues a Roses, Festival Internacional de
Música de Cambrils, DOM
Festival, Festival Internacional de Jazz de Teruel, Auditori
– Palau de Congressos de Girona, L’Auditori de Barcelona,
Kursaal de Manresa, Teatre
Poliorama, L’Atlàntida de Vic,
Auditori August de Tarragona, Teatre – Auditori de Sant
Cugat,...), havent compartit
cartell amb artistes de primera línia com Maceo Parker,
Sharrie Williams & The Wiseguys, The Kingdom Choir,
Natalie Cole, Jorge Drexler,
Lluís Llach, Joaquin Sabina,
Chucho Valdés, Patti Smith i
Albert Guinovart, entre d’altres.
La seva projecció els ha dut a
compartir escenari, de forma
exclusiva, amb els llegendaris

The Golden Gate Quartet, al
Palau de Congressos de Barcelona, sota la producció i realització de Grup Godó.
A partir de l’any 2010 actua en
moltíssim festivals i esdeveniments, principalment benèfics
com és la Marató de TV3, la
Diada Internacional pels Voluntaris per al Desenvolupament Econòmic i Social, o
bé GOSPEL SENSE FRONTERES, el projecte d’acció solidària i responsabilitat social
a favor de la infància
Matthew Tree diu d’aquest
grup: “A qui encara no hagi
escoltat aquest exèrcit apassionat que és TGV CHOIR, l’espera una sorpresa ben grata;
és més: i a qui no els ha vist
en directe, l’espera un espec-

tacle que va molt més enllà
del purament espectacular per
convertir-se en una celebració
visceral, una mena de festa de
les emocions de la qual l’espectador – i ho sap a partir de
la primera nota blues – no
vol restar al marge ni durant
un instant ni vol que s’acabi
fins que hagi passat, per dirho així, una nit sencera amb
tots ells.”
Podeu reservar entrades a través de www.brufaganya.cat.
Fent la reserva anticipada tindreu un millor lloc que no pas
comprant-la el dia del concert.
Com sempre hi haurà servei
de bar a partir de mitja tarda
i, en acabar el concert, xocolata desfeta amb coca i pa torrat
per a tothom.

om cada primer diumenge de mes, el proper 5 d’agost, a partir
de les 11:30h, el Museu de la
Pell d’Igualada convida a participar en una visita guiada i
gratuïta per les seves exposicions permanents, que permetran conèixer el món de la
pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, el visitant
hi podrà distingir tres àmbits:
L’home i l’aigua, Univers de
pell i L’ofici d’adober. L’home
i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús
de l’aigua. Aquí, la col·lecció
d’estris i enginys hidràulics
es reforça amb el Canal d’Experimentació, que ajuda el
visitant a comprendre els mètodes de canalització i d’aprofitament energètic i industrial
de l’aigua. Univers de pell és
una de les sales centrades en
la pell i es dedica a explicar
el seu ús per la humanitat al
llarg del temps a través d’una
selecció acurada d’objectes

confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions i utilitats del cuir. L’altre
espai dedicat a la pell, L’ofici
d’adober, se centra en el treball de la pell a Igualada des
de fa generacions. Aquí, eines
i màquines són els testimonis dels inicis manufacturers
i de la millora constant fins
a la implantació industrial,
que explica la vigència dels
processos productius de les
adoberies actuals i la configuració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal
Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. Es troba situada
a pocs metres de Cal Boyer i
al costat del rec, canal medieval que abastia les fàbriques
de la zona. En aquest espai
hi ha la posada en escena de
l’ofici artesanal de l’adob de
la pell grossa o bovina, que
transporta al visitant a la
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informació al voltant d’aquesta proposta es pot trucar al telèfon
del Museu, el 93 804 67 52.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Anoia solidària

A

primers del gener de 1993
l’Anoia es feu solidària amb
els refugiats de la guerra de
Bòsnia. La Creu Roja va tenir cura del
seu acolliment. La casa de colònies
de l’Eucaria, serví d’estada a les famílies acollides, procedents de diferents
ètnies i religions. Els directius locals
van saber coordinar la convivència.
Mercès a la generositat d’empreses i
de particulars es van poder atendre
les necessitats dels que fugien del
conflicte bèl.lic. Els nens anaren a l’escola de Tous i, després al col.legi García Fossas d’Igualada. Als més grans
els cercaren llocs de treball.

La Creu Roja, presidida pel Dr. F. Botet Casadesús, i la seva Àrea Social,
dirigida per Enric Morist, foren la
clau per aquella humanitària acollida.
Més endavant, s’apadrinà la creació
d’una escola a Travnik, mercès a la
generositat dels anoiencs.
Alguns d’aquells refugiats s’han incardinat a la vida igualadina, i només
tenen paraules d’agraïment per les
atencions i ajuts que reberen, ara fa
25 anys.
Foto (Març de 1996) sortida del comboi humanitari d’Igualada per Travnik, a la república exiugoslava.
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“La posada de Jamaica”
de Daphne du Maurier

P

arlem avui de la tercera novel·la de caire
mariner, al qual he dedicat aquest petit cicle durant el mes de juliol. Per cloure’l he
triat una novel·la d’aventures, l’acció de la qual
succeeix a la costa de Cornualles. Es tracta de
La Posada de Jamaica de l’escriptora britànica,
Daphne du Maurier. Aquest llibre va ser publicat
l’any 1936.
L’acció té lloc entre els darrers anys del segle
XVIII i els primers del XIX. La autora ens explica la història de Mary Yellan, una noia que en
quedar-se orfe va a viure amb la seva tia, Patience, la qual regenta una casa d’hostes que duu
per nom: “La Posada de Jamaica”. L’oncle, en, Joss
Merlyn, és el brivall local. La Mary s’adona aviat
que alguna cosa inusual ocorre a la fonda, ja que
no hi ha cap hoste. Ja des d’un principi la Mary
se sent atreta per en Jem, el germà més jove del
seu oncle. Aquest noi és un lladregot, però a la
vegada és menys cruel que el seu germà gran. Poc
després de la seva arribada la Mary descobreix
que en Joss lidera ‘una banda de saquejadors i
assassins, els quals es dediquen a atreure les embarcacions que naveguen per l’escarpada costa de
Cornualles, amb la intenció de fer-les naufragar i
obtenir el corresponent botí.
Tanmateix que en altres de les seves novel·les, els
personatges de la Posada de Jamaica són carismàtics i potents. Pot ser i de fet ha sigut qualificada com una novel·la de misteri, i el fet que atesa
l’època en què va ser escrita l’heroi protagonista
no és tal sinó heroïna, va ser tot un desafiament
a la conservadora societat britànica del moment.
A mesura que es van passant les pàgines, hom té

EDUARD CREUS

la sensació d’estar veient una pel·lícula, i les peripècies que viu la Mary fan que la intriga es mantingui fins al final. Hi ha qui ha considerat aquest
llibre com el millor de la trajectòria de Daphne
du Maurier, i el situa fins i tot per sobre de la que
és considerada com la seva obra insígnia, Rebeca.
Les descripcions dels personatges i de l’atmosfera on viuen són senzillament magistrals. El llibre aconsegueix transmetre el flaire del lloc on
es desenvolupa l’acció, i també el de l’ambient
d’aquella zona. El desassossec de la narració es
pot palpar, així com el conceptes morals dels seus
personatges.
Les tempestes, els paisatges desolats, els mars
que rugeixen, els naufragis provocats, els bandits
i dues dones atrapades en un racó d’Anglaterra
sense altra llei que la de la violència, composen
l’escenari d’aquesta excel·lent novel·la. És un autèntic clàssic modern que barreja la fascinació
per la foscor amb una denúncia de la brutalitat
domèstica. El terror i l’agonia d’habitar un món
dominat per homes sense escrúpols, als qui també visiten els seus fantasmes. Tots plegats s’uneixen en la recreació d’un món on la moral apareix
i desapareix com un espectre.
I per acabar, una curiositat. Poc abans de publicar-se la novel·la, Daphne du Maurier va declarar
que l’establiment al qual al·ludeix el títol existia
i continuava dempeus. El lloc en qüestió ha sobreviscut al pas del temps i a dia d’avui continua
funcionant, no com a pensió, però com a pub.
Ara que s’apropen les vacances, si algú vol visitar-lo el trobarà als afores de Bodmin Moor, una
zona al nord-est de Cornualles.
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Els Amics de les Arts i Xarim Aresté van tancar
els Festivals de l’Alta Segarra
MÚSICA / LA VEU

A

quest passat cap de
setmana es va cloure
la tercera edició dels
Festivals Alta Segarra. Va ser a
la plaça Gran de Calaf on van
tenir lloc els concerts de Xarim
Aresté, divendres, i Els Amics
de les Arts, dissabte. El festival estiuenc ha tancat aquesta
tercera edició amb un balanç
molt positiu i és que s’ha assolit
la xifra de 1.500 espectadors i
400 tastos gastronòmics servits. L’atractiu dels grups, l’encant de l’Alta Segarra i l’oferta
gastronòmica de proximitat
està fent créixer i consolidar,
any rere any, aquesta proposta
cultural que aposta per la música de qualitat i el territori.
Amb la façana de l’església
de Sant Jaume, el campanar i
l’eclipsi de lluna com a magnífic teló de fons, Xarim Aresté va
presentar divendres el seu dar-

rer treball en solitari, Polinèsies. La contundència de la veu
del cantant de Flix, una interpretació magistral a la guitarra

i la força de la seva banda van
entusiasmar al públic reunit a
la plaça. Aresté va desplegar el
seu carisma, no només com a

músic, sinó també interpel·lant
als espectadors i explicant històries personals i molt lligades
a la seva terra.

Dissabte, gairebé 500 persones es van reunir a la plaça per
posar el punt i final del festival amb un gran concert. Els
Amics de les Arts van presentar el seu darrer disc d’estudi,
Un estrany poder. Entre els
assistents s’hi trobaven molts
fans de la banda que van corejar totes les cançons.
Amb moltes dosis de bon humor, durant el concert, que es
va allargar gairebé dues hores,
la banda va intercalar les noves
peces amb hits com “L’Home
Que Treballa Fent de Gos”,
“Lousiana o els camps de cotó
i “4-3-3”. No hi va faltar “Jean-Luc”, un dels seus temes
més coneguts que justament,
tal i com van recordar, van estrenar a Calaf fa 9 anys en el
concert de presentació del disc
Bed&Breakfast i que des de llavors “hem tocat en tots i cada
un dels nostres concerts”, van
destacar.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

50 anys de Folk català 1968-2018, un memorable
concert de la mà de Margarida Bernús i Cecili Ruedas

U

na molt lloable concurrència de públic va
ser la millor mostra de reconeixement a una
de les més recents activitats culturals celebrades al Jardí de l’Ateneu, un concert en homenatge
als 50 anys de la Cançó Folk catalana 1968 - 2018,
protagonitzat per un magnífic duet capaç -amb les
seves lletres versionades i adaptades- de presentar un
esplèndid mosaic de les més belles cançons del folk
català i també d’aquell procedent dels Estats Units
amb mencions i recordances expresses d’autors de
la categoria d’en Xesco Boix, de Jaume Arnella i del
grup Falsterbo 3.
Tot l’acte musical va consistir a fer un recorregut
àvid i emocionat d’aquella cançó folk que va arribar a les nostres contrades a tombants dels anys
60, esdevenint tot un referent artístic i cultural per
a les generacions d’aleshores. Unes lletres traduïdes de reconeguts cantautors com Bob Dylan, Joan
Baez o Peter Seager van aconseguir transportar, en
un vespre d’una fresca serenor, a un públic molt
atent i receptiu, àdhuc summament participatiu,
a propòsit d’unes músiques com, per exemple, “Els
temps estan canviant”, “Ningú no comprèn ningú”
o “Escolta-ho en el vent”, en què vers a vers i nota a
nota perseguien retornar una vigència insospitada
a aquella música i poesia viva que no pot romandre només en el record de tot un estadi generacional, bo i convidant -de retruc- als més joves a una
extraordinària i testimonial descoberta.
Tanmateix, una bona part del concert va anar dedicada a elogiar la figura de Xesco Boix, aquell músic,
animador i cantautor, alhora gran impulsor i introductor de l’escoltisme a Catalunya. Ell, amb les seves lletres musicades per a nens i per a adults, i força

influït per la música folk nord-americana,
però molt compromès amb la causa catalana, va poder transmetre uns principis i
uns valors summament positius; sempre
perseguint una humanitat més justa, és a
dir, un món millor. Endemés, per la seva
part, la Margarida Bernús, una sabadellenca resident a Capellades amb una llarga trajectòria en el món de l’Ensenyament
primari i també amb un consolidat mestratge en el Llenguatge de l’expressió corporal i de l’animació, a més de ser actriu
de teatre infantil i d´adults, va procurar-se
una vegada més a través de la seva viva
pedagogia i un gran domini del llenguatge
poètic i musical despertar l’interès i les
callades emocions de
tots els participants.
Això és, per a aquesta ocasió, i al costat
del Cecili Ruedas,
amb una capacitat
de sincronitzar com
poques, ambdós van
aconseguir en aquesta etapa madura de
les seves vides mostrar tot el seu talent
creatiu i artístic des
d’un inequívoc vessant comunicatiu i
d’una
accentuada
sensibilitat.

			

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

SORTEJOS |
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

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

www.yelmocines.es

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

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

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
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

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!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Escalada

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins 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.

amicsdelamusica@gmail.com
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Torna Tom Cruise

Estrena • Mision imposible - Fallout
REDACCIÓ /

T

orna a la càrrega Ethan Hunt
(Tom Cruise), agent d’operacions de camp per al IMF,
una agència d’elit dedicada a l’espionatge que s’encarrega de dur a terme perilloses i altament sensibles
missions internacionals que han estat considerades com “impossibles”.

En aquest nou lliurament, a més
d’escenaris increïbles i impactants
escenes d’acció, descobrirem més a
fons la personalitat d’Ethan Hunt,
també tornarem a veure a l’espia de
l’MI6 Ilsa Faust (Rebecca Ferguson)
i coneixerem a una nova directora
de la CIA (Angela Bassett). A més,
tornen altres personatges coneguts
de la saga com Luther Stickell (Ving

Rhames), Benji Dunn (Simon Pegg),
Alan Hunley (Alec Baldwin) i Julia
Meade (Michelle Monaghan).
El relat d’espies que va renéixer el
1999 amb Brian de Palma com a director d’orquestra ha anat eliminant
màscares i alhora creixent en escenes
d’acció, redobles acrobàtics i desafiaments a la mort en una mena de
tour de force que és millor no provar

Retorn a casa els pares

Increïbles

A Tous • Los 50 son los nuevos 30

Estrena • Los increíbles 2

REDACCIÓ / LA VEU

E

l marit de Marie-Francine l’acaba d’abandonar per una dona
més jove. Això, unit al fet que
resulta ser un destorb en el seu treball, obliga Marie a tornar a casa dels
seus pares, amb 50 anys ... Allà, els
seus pares tornaran a tractar-la com
a una nena i la posaran a treballar a
la seva botiga de cigarretes electròni-

a casa. I què podem esperar de Missió: Impossible - Fallout, la ja sisena
entrega de la sèrie fílmica, amb un
Cruise sobrepassant la cinquantena i
amb un exercici anterior, Nación secreta, fregant la perfecció? Semblava
impossible -valgui la redundància-,
però Christopher McQuarrie i Cruise han tornat a superar-se a si mateixos.

ques. Allà coneix a Miguel, que es troba en la mateixa situació, encara que
no s’atreveix a explicar-ho a casa.
Los 50 son los nuevos 30 és una comèdia romàntica escrita, dirigida i
protagonitzada per Valérie Lemercier (Palacio rela!). Completen el repartiment Patrick Timsit (El soplón),
Hélène Vincent (Samba), Philippe
Laudenbach (De dioses y hombres) i
Denis Podalydès (Caché).

REDACCIÓ / LA VEU

T

orna la família de superherois
formada per Míster Increïble
i Elastigirl al costat dels seus
tres fills Violeta, Dash i Jack-Jack.
Aquesta vegada és Helen Parr, la mare
del clan, la qual s’ha de fer càrrec del
sosteniment familiar ja que compta
amb una millor imatge pública que el
seu espòs. A Bob no li quedarà altra

opció que criar i lluitar amb els seus
fills, l’adolescent Violeta, el jovenet
Dash i el nadó Jack-Jack, que començarà a descobrir els seus emergents
superpoders.
Quan sorgeixi un nou dolent, tots ells
al costat de Frozone hauran de trobar
una manera de treballar junts de nou,
cosa que serà més fàcil en la teoria
que en la pràctica, tot i que tots siguin
increïbles.
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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 expliquen 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.

LOS INCREIBLES 2
Estat Units. Animació. De Brad Bird. Amb Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell.
Helen Parr, la mare del clan, la qual s’ha de fer càrrec del
sosteniment familiar ja que compta amb una millor imatge
pública que el seu espòs. A Bob no li quedarà altra opció
que criar i lluitar amb els seus fills, l’adolescent Violeta, el
jovenet Dash i el nadó Jack-Jack, que començarà a descobrir
els seus emergents superpoders..
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 Hamilton Morris, Bryan Brown, Sam Neill.
Inspirada en una història real succeïda a l’interior d’Austràlia , 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.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
LOS INCREIBLES 2
Dv: 17:30/20:00
Ds: 16:30(CAT)/19:00/21:30
Dg: 17:00(CAT)/19:30
Dll: 17:00(CAT)/19:30
Dc: 18.15/20:45(CAT)
Dj: 17:00(CAT)/19:30

LOS FUTBOLISIMOS
Espanya. Comèdia. De Miguel Angel Lamata. Amb
Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Pakete i Helena són companys de col·legi i també juguen
en l’equip infantil de Soto Alt, el qual travessen un moment
crucial de la temporada, ja que ha de guanyar un dels tres
últims partits per no perdre la categoria.

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
2/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT
Dv Ds Dll Dc i Dj: 15:50/18:50/21:50
Dg: 12:50/15:50/18:50/21:50
Dm: 15:50/21:50
2/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT
(VOSE)
Dm: 18:50
3/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dv a Dll Dc i Dj:
15:45/18:05/20:30/22:50
Dm: 15:45/218:05/22:50
3/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
(VOSE)
Dm: 20:30
3/ ANT-MA Y LA AVISPA
Dg: 13:15
4/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dll Dc i Dj: 17:45/20:15/22:45
Dm: 20:15/22:45
4/ LOS INCREIBLES 2 (CAT)
Dg: 12:45/15:15
4/ LOS INCREIBLES 2 (VOSE)
Dm: 17:45

Casal
St. Martí de Tous
SWEET COUNTRY
Dg: 18:00
LOS 50 SON LOS NUEVOS 30
Dg: 19:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI

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 converteixen en un malson quan Mavis s’adona que Drac s’ha enamorat de la misteriosa capitana de la nau, Ericka, qui amaga
un perillós secret que podria destruir tots els monstres..
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YUCATAN
Dv: 18:15/20:40
Ds:16/15/18:40/21:00
Dg:16/15/18:40/21:00
SALA PETITA
FUTBOLISIMOS
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:30/20.30
Dg.: 16:30/18:30/20.30

5/ LOS INCREIBLES 2 (3D)
Dv a Dg: 16:00
5/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dj: 18:30/21:00
Dg: 13:30/18:30/21:00
5/ LOS INCREIBLES 2 (CAT)
Dll a Dj: 16:00
6/ BLACKWOOD
Dv Ds Dll Dc i Dj:
16:15/18:15/20:10/22:10
Dg: 12:15/14:10/
16:15/18:15/20:10/22:10
Dm: 16:15/18:15/20:10
6/ BLACKWOOD (VOSE)
Dm: 16:15/18:15/20:10
7/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv a Dj: 16:20/18:20/20:20/22:20
7/ JURASSIC WORLD. EL REINO
CAIDO
Dg: 12:10
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dj: 16:30/18:35
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (CAT)
Dg: 11:55
8/ EL RASCACIELOS
Dv a Dj: 20:40
8/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE
DE LAS BESTIAS
Dv a Dj: 22:55

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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Polos de “Margarita”
de pinya

RESTAURANTS

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

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

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

www.nouurbisol.com

Ingredients

Elaboració

Quantitats per a uns 10 polos

Posem les rodanxes de pinya
i tots els altres ingredients en
una batedora de got, i triturem a velocitat màxima fins
que estigui totalment integrat.
Repartim la barreja en un
motlle per gelats i portem al
congelador una hora o hora i
mitja, fins que estigui semicogelat, moment en què aprofitarem per introduir els palets
de fusta. Tornem a portar al
congelador dues hores mínim, fins que estiguin congelats per complet.
Per facilitar el desemmotllat,
passar el motlle uns segons
per aigua calenta.

·1 llauna de 820 gr. de pinya
en el seu suc
·Ratlladura d’una llima
·120 ml. de suc de llima
·1 mica de sal
·4 culleradetes de sucre
·2 culleradetes de fulles de
menta fresca
·100 ml. de tequila
·200 ml. de suc de pinya (de
la llauna)
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Musikverein de Viena, el majestuós temple universal de la música
CARMEL·LA PLANELL / LA VEU

Des de fa més de cent cinquanta anys, el Musikverein de Viena ofereix música clàssica de categoria i fama mundials.
Aquest escenari internacional disposa d’espais diferenciats
per a concerts i per a diverses institucions musicals, si bé és
la sala principal la més preuada per la seva excepcional acústica, un fet que la situa entre les tres millors sales del món
al costat del Symphony Hall de Boston i el Concertgebouw
d’Amsterdam; acollint concerts de les principals orquestres
simfòniques del món així com els concerts d’abonament de
l’Orquestra Filharmònica de Viena, com per exemple el Concert d’Any Nou. L’edifici va ser construït per la Gesellschaft
der Musikfreunde (Societat d’Amics de la Música), del qual en
segueix essent propietari des què l’immoble va ser cedit per
l’Emperador Francesc Josep I, amb la finalitat d’ajustar-se al
projecte arquitectònic neoclàssic de Theophil Hansen; batejat posteriorment amb el nom de Musikverein o Club de la
música.

S

egons l’encàrrec que
li va fer a l’arquitecte la Gesellschaft der
Musikfreunde
(Societat
d’Amics de la Música), l’edifici -i en concret els plànols
per a crear una gran sala de
concerts- havia d’esdevenir
un autèntic temple de la
música al cor de la capital
austríaca. Hansen, d’origen
danès, i de trajectòria historicista, era un vertader
entusiasta de l’arquitectura
de l’antiga Grècia, una circumstància que veus representada només accedir al
vestíbul i observar la fantàstica sumptuositat a què
t’obre pas la seva imponent
escalinata. Amb tot, a mesura que et vas internant per
les seves dependències, el
Musikverein a més de lluir
les excel·lències de l’art grec
fa gala de diversos elements
ornamentals aportats per
una singular estètica pròpia
que denoten el bon gust i
el goig del viure vienès de
l’època imperial.
I és, especialment, la Sala
Daurada (la Große Saal o
Goldener Saal), de grans
dimensions, amb un aforament per a més de mil
set-cents seients i unes
tres-centes places dempeus;
l’espai que, gracies a la seva
forma rectangular, al seu
recobriment de fusta i al
buit sota el terra de fusta
-que actua com a caixa de
ressonància- a més d’un
enginyós fals sostre -també de fusta- està considerat com a un recinte d’una
sonoritat insuperable. En-

demés, els seus esplèndids
frescos del sostre, les seves
distingides i desenfadades
cariàtides i els seus empastats motius decoratius en or
contribueixen amb escreix
a què aquest colossal indret
sigui la dependència de tot
l’edifici que més testimoniï
la gloriosa grandesa d’uns
orígens i d’una època que,
encara, resplendeix als nostres dies. Tanmateix, el Musikverein disposa de mol-

tes més estances d’entre les
quals val a esmentar la Sala
de Vidre i la Sala de Brahms,
adaptades per a encabir-hi a
més de cinc-centes persones i destinades a concerts
de càmera i recitals. Emperò, des del nou mil·lenni,
aquest temple de la música
disposa a més a més d’unes
sales reduïdes en les quals
s’hi programen tota mena
d’actes, recitals, cursos, conferències, etc.

Des de l’any de la seva inauguració, el 1870, el Musikverein ha vist representades
més de quaranta-quatre mil
obres; d’entre les quals, un
important nombre eren estrenes. Molts compositors de
la talla de Brahms, Mahler o
Ravel -per citar-ne tres- van
formar part durant dècades
del repertori habitual; alhora que hi ha anat passat celebritats de la música de totes les procedències, per als

quals una actuació en aquest
certificat santuari dels notables de la música apunta a
ser tot un honor. En summa,
aquesta tradició d’albergar a
notables celebritats ha arribat fins a l’actualitat en la
línia que el Musikverein no
es limiti únicament a conservar el magnànim llegat
dels clàssics sinó que també
serveixi de passarel·la per a
músics contemporanis de
nova fornada.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Corrent del vuitanta-set al cent sis tot compartint idees i sensibilitat /
2. Si et vols curar aquest problema d’orina, cap al santuari! Ara, aquest altre també fóra una
solució / 3. Cap de repartiment. Es dedica al mateix que tothom però xalant. Al punt de mira /
4. Accepto la temptació. Blat de moro naturalment / 5. Ella soleta ha quedat antiquada. Amics
d’Obrir el Ventall / 6. Mil i una. Balcó obert al públic en general i a l’alcalde en particular Una
sense mil / 7. Verinosa serp. Bestiota, que li has pres el lloc a la mainadera! / 8. Estrafolari
pinxo que surt a cantar la nit de Sant Joan. Sona com a pintor, el col·lega del rector / 9. Un bon
glop de xarop. Tot just acabada d’introduir / 10. Fa anar les ales i ho agraeix al senyor. vianant
estatuari / 11. Un primer del menú. Saber-se comportar en societat, allò que ens vol ensenyar
l’ajuntament. Abans de re / 12. Com més gros més bestiota. Rodaments de cap vomitius / 13.
Calefacció portàtil amb plomes de gall. Pesca sense limitacions.
VERTICALS: 1. Mocaràs malament i apareixerà un tumor. Fusió de xarleston i samba, quina
sort! Invent per eliminar la brisa. Profunda com la ignorància de l’oceanògraf. Espina de turbot / 3. Dos que demà ja no ho seran. Atura’t, òrgan vital, que vull la constant dels líquids / 4.
Referit a una mena de pèls, resulta més que còmic. Companya d’antics estius / 5. Originalment
Íntegra Versió. Derivat enfiladís del vanadi. Símptoma de gota / 6. Ja ens dóna les cartes fetes,
només hem de triar. Gravadora incorporada a l’ull / 7. Interromp el servei. Fixació d’un dia de
l’any de la picor. Additiu que podia costar tot el salari / 8. Quan arriba la pluja ja és vella i caducada. Fa una feina de mul, com que està al servei… / 9. No val re, però en Breat E. Ellis encara
menys. Cosines de les sirenes que volen seure a taula amb tu / 10. Matí al digital. L’entitat les fa
pagar, però l’àrbitre no. Cursa d’electrons / 11. Em presento. Africà amb una dona de la Terra
Alta / 12. Corda per estirar la cansalada. Té un cost estrany, per ser tan rude.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Laura Semitiel

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
Agenda

Cinema

Club del subscriptor

Transports

Vídeos

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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El Papa convida a estar disponible pels altres i escoltar
les seves necessitats
ESGLÉSIA / LA VEU

“

L’amor de Déu per la humanitat famolenca de pa,
de llibertat, de justícia,
de pau i, sobretot, de la seva
gràcia divina, mai decau”, va
recordar aquest diumenge, 29
de juliol, el papa Francesc, en
les seves paraules prèvies al
rés de l’Àngelus. Davant d’uns
25.000 fidels, el Sant Pare va
comentar l’Evangeli del dia
en què es narra l’episodi de la
multiplicació dels pans i els
peixos.
El Papa va explicar que la litúrgia d’aquest diumenge, 29
de juliol, “indueix a no treure
la mirada d’aquell Jesús que
diumenge passat, en l’Evangeli de Marc, veient” una gran
multitud, va tenir compassió
d’ella”. Un episodi que sorgeix

Al temps dels melons, s’ha d’evangelitzar?

E

n els meus primers
anys de ministeri, un
temps d’estiu em va
coincidir amb el servei militar, en què feia de sacerdot
entre joves com jo, i també
en les parròquies. I allà és on
vaig sentir aquella dita: «En el
temps dels melons, curts els
sermons.» Això expressa que
en el temps de vacances tot
afluixa, també la incidència
pastoral, amb menys activitats que les que es fan coincidint amb el curs escolar. Però,
¿podem aflacar també en la
tasca pròpia del cristià: viure
la santedat, donant testimoniatge de la nostra fe en Crist?
Certament que no; però sí que
les maneres i els moments són
diferents dels dels temps de la
vida quotidiana.
El cristià és sempre i en tot
lloc deixeble missioner. Dues
realitats inseparables. No
podem deixar mai la nostra
resposta a la santedat i a la
missió. L’evangelització pas-

sa, doncs, primer de tot per
la lluita per la santedat. Que
l’ociositat no ens porti a caure
en els paranys de l’enemic, que
vol afeblir la nostra identitat i
ens vol portar pels viaranys
del materialisme i els plaers
vans i buits. Tenir més temps
ens ha d’ajudar a cercar espais
i temps per a una lectura profunda i una pregària més reposada. La missa dominical
—i tant de bo que fos també
la missa diària!— és, a més
d’una necessitat de la nostra
fe, una ocasió per a donar
testimoniatge, tant en l’àmbit
familiar com dels amics, i per
a les parròquies en les quals
som.
La dimensió evangelitzadora
inherent a tot cristià ens demana cercar aquell moment
oportú per a fer arribar el
primer anunci a persones que
sentim que el Senyor ens encomana, a fi que preparem
els camins, perquè ell vol
trobar-se més profundament

amb elles. Evidentment, primer ha de ser la pregària per
ells, però també la paraula
anunciadora de l’amor de
Déu, que il·lumina la vida de
tota persona, sigui quina sigui la seva situació; i, també,
aquella invitació a les activitats de primer anunci que hi
ha, cada vegada més, en els
nostres pobles i ciutats.
Tinguem present, però, que
solament serem evangelitzadors si som evangelitzats. Una
manera molt bona i ineludible és el contacte amb els qui
estan més a prop de Crist: els
pobres, els ancians i els malalts. Que no ens manqui el
temps per compartir amb ells!
Ja que qui no toca les nafres de
Crist no podrà experimentar
l’alegria del ressuscitat, que el
portarà a ser testimoni de Jesús, mort per amor i ressuscitat per a la nostra salvació.
Romà Casanova,
bisbe de Vic

“d’un fet concret” va puntualitzar, ja que “la gent té gana
i Jesús implica als seus deixebles perquè la seva fam sigui
sadollada” i amb el qual Jesús
no es limita a donar això a la
multitud, sinó que ofereix” la
seva Paraula, el seu consol, la
seva salvació i la seva vida”.
“Nosaltres, els seus deixebles,
no podem fer com qui no vol
la cosa” va dir el Pontífex, i va
subratllar que només escoltant les més senzilles peticions de la gent i posant-les al
costat de les seves concretes
situacions existencials “es podrà ser escoltats quan es parla
de valors superiors”.
Francesc també va afirmar
que l’Evangeli d’avui ens convida a estar disponibles i ser
laboriosos, ja que Jesús també
avui “segueix donant de menjar”, “segueix fent-presència
viva i consoladora”, i ho fa
“per mitjà de nosaltres”. A
més - va continuar - no hem
d’oblidar que “l’amor de Déu
per la humanitat famolenca
de pa, de llibertat, de justícia,
de pau i, sobretot, de la seva
gràcia divina, mai decau”.
El Sant Pare, així mateix, va
exhortar a “no romandre com
a espectadors indiferents i
tranquils” davant el crit de la
fam de tants germans i germanes a tot arreu del món -

“tota mena de fam”, ha puntualitzat.
“L’anunci de Crist, pa de vida
eterna, exigeix ??un compromís generós de solidaritat en
favor dels pobres, els febles,
els últims i els indefensos” va
assenyalar el Papa, explicant
que aquesta acció de proximitat i de caritat “és la millor
comprovació de la qualitat de
la nostra fe, tant a nivell personal, com a nivell comunitari “.
Al final del relat, l’Evangelista es refereix que, quan tots
van quedar saciats, va dir als
seus deixebles: «Recullin els
bocins que han sobrat perquè res es perdi». Moment en
el qual Francesc va demanar
als fidels presents a la plaça
de Sant Pere que, a imitació
de Crist, “estem cridats a fer
que els recursos existents en
el món, no es malgastin, no
siguin destinats a finalitats
d’autodestrucció de l’home,
sinó que serveixin pel seu
veritable bé i el seu legítim
desenvolupament”.
Finalment, el Papa va demanar pregar a la Mare de Déu
perquè en el món “prevalguin
els programes dedicats al
desenvolupament, a l’alimentació, a la solidaritat”, i no
aquests “de l’odi, dels armaments i de la guerra”.

SANTORAL
Agost

3: Gustau; Lídia; Cira.
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua.
5: Mare de Déu de les Neus; Osvald; Afra.
6: Just; Pastor; Hormisdes.
7: Sixt II, papa; Gaietà; Albert Tràpani .
8: Domènec de Guzmán; Ciríac, Llarg i Esmaragde.
9: Domicià; Romà; Esteve

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

SALUT |
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-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

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

ORTOPÈDIA CASES

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

psicologa col. num 19.304

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

a partir de

DIUMENGE 5:

ESTEVE

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H
DILLUNS 6: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
DIMARTS 7: ADZET

DIMECRES 8: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

psicologa

Psicoterapeuta

www.psicologiaytu.com

JUVÉ

Av. Barcelona, 9

Ma DOLORS
CAPELLADES

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

BAUSILI

23 11
Rbla.Born,
Sant Isidre
Igualada
(9:00- 22:00)
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

Av. Països Catalans, 101

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

publicitat@veuanoia.cat

Pujadas,
47
De dilluns
a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes
DISSABTE
4:de 9h a 14h

Av. Montserrat, 27
(22:00- 9:00h)

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Per Publicitat:
93 804 24 51

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 3: MR SINGLA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

CLÍNICA DENTAL ANOIA

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

DIJOUS 9: MISERACHS

Rambla Nova, 1

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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ROGER MATEU / Copropietari de la cervesa Espina de Ferro

“Les nostres cerveses tenen
molt cos i caràcter”
Soc Roger Mateu Alfonso, nascut a Vilanova del Camí i, conjuntament
amb el meu soci –i amic- Fede Gil de Capellades vàrem fundar
l’empresa Craft Beer Anoia que fabrica la cervesa Espina de Ferro.

Q

uants anys fa que feu cervesa?

Amb en Fede, el meu soci, vàrem començar a fer
cervesa de forma seriosa l’any 2010 i vàrem treure la
primera cervesa al mercat l’any 2013 amb les nostres
especialitats.
D’on ve el nom Espina de Ferro?
Espina és per Vallespinosa, el poble on va sorgir la idea i d’on
trèiem l’aigua de les primeres elaboracions com a homebrewers. I
Ferro és l’acrònim de Fede, el meu soci, i Roger.
Quantes varietats de cervesa feu?.
De forma més o menys fixa en fem nou: Summer Division,
Mort-Ale, Demonic Torture, Dead Monk, Black Potion, 1348,
Ephemeral, Impaled i Lost Fight. A més, fem les sèries experimentals LIMBO, cerveses d’estils diferents a les que fem normalment. També les sèries OAK, són envellides amb bótes de roure
antigues, ja siguin de bourbon o de vi. La nostra cervesa molts la
coneixen per tenir cos, molts matisos en sabors i aromes i sovint
per la graduació alcohòlica, és cert que també tenim una imatge
potent.
La fabriqueu amb productes de l’Anoia?
Busquem sempre les primeres matèries més bones possibles i
això comporta buscar-les sovint a Anglaterra, els Estats Units,
Bèlgica o Polònia. L’aigua, que és el noranta per cent de la cervesa, la traiem de l’Anoia.
Ni tu ni en Fede us dedicàveu professionalment a la cervesa.
Com va sorgir la idea de fer Espina de Ferro?

És cert que cadascú de nosaltres té la seva pròpia professió,
però el fet que ens agradés beure cervesa artesana d’arreu i la
curiositat per elaborar-la nosaltres mateixos vàrem decidir fer
un producte de qualitat. De fer provatures a la cuina o en altres
cerveseries, hem passat a tenir la nostra pròpia fàbrica amb una
capacitat de tres-centes mil ampolles.
Veneu tota la cervesa que fabriqueu?
Més aviat fabriquem tota la cervesa que venem. Podríem fabricar més però ens limitem a créixer en la mida de les nostres
possibilitats i sense perdre gens de qualitat. Tenim fabrica pròpia des del mes de gener. Fins ara llogàvem fàbriques i fèiem el
nostre producte. Ara el fem a les nostres instal·lacions on podem
tenir el control al 100% de tot el procés.
Quanta cervesa veneu actualment?
Seixanta mil ampolles i el nostre objectiu és arribar a cent mil.
Tenim capacitat de producció i ganes de créixer. Tenim una quota de mercat determinada, un prestigi de marca i uns productes amb personalitat. Confiem en incrementar el nostre mercat,
sempre amb la màxima qualitat.
Des de fa quatre anys cada any sou premiats. Aquest any amb
la Medalla d’Or en una de les categories. És difícil mantenir el
nivell de qualitat?
No els entenem com a premis, sinó com a reconeixement al
treball a la feina ben feta. Aquest any es varen presentar més
de tres-centes cerveses. El 2015 vam obtenir Medalla d’Or en la
categoria d’estils Ales Britàniques amb la Black Potion i Medalla
de Plata en la categoria d’estils clàssics Europeus amb la Dead

Monk, el 2016 Medalla de Bronze en la categoria d’estils Strong
Ales amb la Impaled, el 2017 Medalla de Plata amb la categoria
d’estils Saison amb l’Ephemeral, i finalment aquest any, Medalla
d’Or en la categoria Mixed-Fermentation amb l’Oak#01.
Us han convidat a participar en un Certamen a Bèlgica, un
país top en cervesa. És un reconeixement internacional?
En han convidat al BXL Fest de Brussel·les que és un festival
molt prestigiós. És un honor i un reconeixement ser-hi convidats. Ens va bé anar-hi i promocionar-nos a Bèlgica perquè hi
tenim un distribuïdor.
Professionalment ets mecànic.
Si, soc muntador de maquinària. Tota la vida m’ha agradat la
mecànica i ser muntador em fa voltar per tot arreu. Com a mecànic soc empleat i com a cerveser soc empresari, petit empresari.
On es pot trobar la vostra cervesa?
A l’Anoia –i especialment a Igualada- en diversos llocs de prestigi, tan en bars i vinoteques, entre altres: Igualavins, Celler Figueras, Ateneu de Montbui.... A tot Catalunya també la podem
trobar igual com al País Basc, a València, a França, a Bèlgica.
També a través de la pàgina web: espinadeferro.com on hi ha
tota la informació i els llocs on es pot trobar.
La cervesa, de barril o d’ampolla?
La cervesa és la mateixa, nomes varia la forma de servir-la. Cadascú ha de prendre la que més li agradi i a la temperatura que li
plagui. És molt personal.
Jaume Singla, @jaumesingla

Quan es passa davant de l’edifici de l’antiga empresa Vives Vidal es veuen els treballs de “remodelació”. Ha sorprès que s’hagi començat
per trinxar els sostres de fusta que hi havia en la rotonda de l’entrada, que aparentment estaven en molt bon estat. No se sap massa què hi
acabaran fent, però no sembla que es respecti massa aquell edifici protegit - segons acord del consistori igualadí - i que forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Hi ha qui diu que ja no hi figura. Potser ha desaparegut com va passar amb la Cotonera.
O ningú no s’ha mirat els llistats. El 1969, alguns arquitectes van posar el crit al cel perquè l’enginyer Josep Torrella i Cascante fes aquest
edifici singular. Deien que els edificis estètics eren un valor diferencial que havien d’aportar els arquitectes. El 2018 els tècnics municipals
han donat el permís per fer aquestes actuacions. Hom es pregunta si serveixen de gran cosa les proteccions del patrimoni quan “es tracta
de la inversió més gran feta a Igualada”. Pel que sembla els edificis només estan protegits quan interessa. Perquè quan “els interessos” són
uns altres...

